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D A G S O R D E N 
 
0. Godkendelse af dagsorden. 
 
1. Orientering. 
 
2. Orientering om reduktion af ekstern censur (SL). 
 
3. 27-timers eksamen vs. haleksamen i SP, U og KI (SL). 
 
4. Bac-studerende ind på kandidat-uddannelsen med manglende 30 ECTS fra Bac-studiet. 

 
5. Evalueringer. 

 
6. Meritmodul (norske studerende der søger ind på kandidaten). 

 
7. Eventuelt 
 
 
Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden.  
  
Dagsorden blev godkendt.   
 
Ad pkt. 1. Orientering. 
 

• SL har nedsat et dispensationsudvalg bestående af studienævnssekretæren, Helle Spindler 
samt en studenterrepræsentant. Udvalget fastlægger mødeplan på næste møde d. 28.9. 

• Mht. brev til SN om at eksamensfrister burde være med i studieordningerne. SL tager hånd 
om dette og undersøger om det er muligt.  

• Mht. studerende som observatør. Emails før SN-møde om ønske om observatører skal 
sendes ud i god tid. 



• Dagsorden, mødedatoerne samt mødereferater for SN møder vil fremover blive lagt på 
nettet.  
 

Ad pkt. 2. Orientering om reduktion af ekstern censur (SL) 
 
Iflg. eksamensbekendtgørelsen er der krav om ekstern censur på 1/3 af ECTS point. På PI har vi i 
øjeblikket ekstern censur svarende til 55 %. Fra forårssemesteret 2011 vil der ikke længere være 
ekstern censur på seminaropgaverne på kandidat-uddannelsen. 
 
  
Ad pkt. 3. 27-timers eksamen vs. haleksamen i SP, U og KI (SL) 
 
Der vil fortsat være 27-timers eksamen på ovennævnte fag, da USB-stik endnu ikke er færdigt til 
brug. Det skal testes i et pilotprojekt i foråret 2011. Der er fortsat diskussion om hal-eksamen vs. 
27-timers eksamen, med og uden hjælpemidler. 
 
 
Ad pkt. 4.  Bac-studerende ind på kandidat-uddannelsen med manglende 30 ECTS fra Bac-

studiet 
 
Dette punkt udgår, da de juridiske aspekter undersøges nærmere.  
 
 
Ad pkt. 5. Evalueringer 
 
Svarprocenten var lav sidste semester (28 %). Det diskuteres hvad der kan gøres for at forbedre 
evalueringsproceduren. Bl.a. skal evalueringsskemaet kortes ned, og der skal findes en mere 
hensigtsmæssig udsendelse. Skemaet kunne evt. lægges ud på AULA. SN-studenter medlemmer 
udarbejder et forslag til en forkortelse af skemaet og sender det til SL. 
 
Evalueringerne blev gennemgået og diskuteret. Observatører blev bedt om at forlade lokalet under 
dette punkt.  
 
 
Ad pkt. 6. Meritmodul (norske studerende der søger ind på kandidaten) 
 
Dette punkt bortfalder. Vil blive taget op på næste SN-møde. 
 
Ad pkt. 7. Eventuelt 
 
Der er 20 studerende på venteliste til Forskningsmetode II. Der vil blive oprette et nyt hold. Dette 
går dog imod beslutning, som blev taget ved tidligere SN-møde. Problematikken vil blive taget op 
ved kommende SN-møde.  
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