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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Godkendelse af dagsorden (TD)
• Godkendt
2. Godkendelse af referat (TD)
• Godkendt
3. Nyt fra ledelseskommisionen (TD og MBK) – diskussionspunkt og tiltag
Bilag 3a Uddrag fra Ledelseskommisionens rapport ”Lederne skal udvikle sig”
Bilag 3b Ledelseskommisionens fulde rapport
•

MBK redegjorde for processen og de vigtigste anbefalinger i rapporten. Undervisere fra FMOL har
været inddraget i arbejdet på forskellig vis. Opmærksomheden har rettet sig mod
masteruddannelserne og især konklusionerne rettet mod EVU aktiviteter. Masteruddannelserne
indenfor ledelsesområdet bidrager samlet set positivt til løsning af ledelsesudfordringerne inden for
det offentlige område. MBK forventer en evaluering af området som del af kommissionens videre
arbejde. Det er uvist i hvilket regi en evaluering placeres.

•

Konkrete tiltag på baggrund af rapporten: Vi vil følge evalueringen tæt, specielt vil MBK og hans
fagfæller sikre, at vi kommer med input når det kan lade sig gøre. Vi vil tage nye mulige tiltag op på
studienævnsmøderne, når evalueringen er i gang og efterfølgende. Et eksempel på tiltag kan handle
om samspil mellem teori og deltagernes daglige praksis, hvilke undervisningsformer som kan
styrkes og udvikles.

4. Nye studietiltag – orientering og evt. drøftelse
Bilag 4a Oversigt over fleksible masterstuderende
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•

Nyt fra CoMa (ny masteruddannelse i Co-creation Management fra 2019): TD redegør for
ansøgningsprocessen og afslag på ansøgning i august 2018. Sekretariatet afventer en officiel
skriftlig tilbagemelding fra Uddannelsesrådet, men fagmiljøet er ved at afprøve kortere forløb i
form af CEP, som placeres på MBA, hvilket forventeligt kan bidrage til positiv genbehandling af
ansøgning i 2019.

•

HD: LM redegør for de muligheder, som den nye bekendtgørelse åbner op for, nemlig en HD
uden specialisering. Der arbejdes på et rimeligt fælles afsæt for alle udbydere i HD styrelsen,
hvor LM er formand. SDU har tænkt sig at placere sig midt i feltet med fastlagte specialiseringer
og en mulighed for fleksibilitet.

•

MPM: TD fortæller at der arbejdes på en ny studieordning fra E19.

•

FMOL MBK fortæller at der i den nye studieordning er tiltag, som imødekommer ønsker fra
studerende fra fagevalueringerne og studiemiljøundersøgelsen. Det handler om at skabe et
stærkere tilhørsforhold til uddannelsen, om at danne brugbart netværk fra starten og om at få et
fælles fagligt afsæt hurtigere. LM fortæller at der er mulighed for virtuelle samarbejdsformer,
noget som vi godt kan blive inspireret af. FMOL afsluttes med et masterprojekt, hvor man har
oplevet mange frameldinger. Måske kan der arbejdes med en anden form på masterprojektet,
inspireret af MPQM.

•

Den helt fleksible masteruddannelse. LBB fortæller om de igangværende forløb, hvor der er fire
aktive og konkret to godkendte uddannelsesplaner, disse baseret på en fagkerne af henholdsvis
Personalejura eller Supply Chain Management. Der er således ikke det store volumen på disse
forløb, men muligheden tilgodeser få studerende med særlige ønsker. Konkrete tiltag: Der er
tilrettet på hjemmesiden, der er oprettet et nyt ansøgningsskema med al relevant information
samlet; der er kommet nye procedurer, bl.a. en fast deadline for ansøgning om optagelse pr. 1.
september og 1. februar. Se evt. bilag 4a med opsamling samt 2 relevante afgørelser i SAGA

5. Ansøger- og optagelsestal (TD og LM)
Bilag 5a SDU – EVU området E18
Bilag 5b HD, herunder adgangsvurderinger E18
Bilag 5c Masterområdet
Bilag5c Kurser 2017-2019 – udskydes til næste studienævnsmøde.
•

TD: overordnet set er der en lille fremgang. FMOL har en stor fremgang, uvist hvorfor. MR
er ikke oprettet som fuld uddannelse, men har 20 studerende på et aktuelt enkeltfag. MPI har
haft glæde af den forlængede frist for ansøgninger, og da der er sammenlæsning med MBA
giver det alligevel volumen.

•

LM: HD regnskab har en stor fremgang, årsagen er ukendt, På HD er der 30 % nedgang på
Sjælland, måske er årsagen at HD ikke længere udbydes i Næstved og Roskilde. Campus
Esbjerg har derimod fået en del flere tilmeldinger på HD området. Punktet omkring kurser
udskydes til næste gang, da emnet giver anledning til flere spørgsmål og evt. diskussion.
Datakvalitet fra WHITEBOOK vendes. Det aftales at repræsentanter deltager i næste SN
møde som gæst.

6. Evaluering masterområdet F18 (TD og LBB)
Bilag 6a Oversigt
Bilag 6b Certifikat i persondataret
Bilag 6c FMOL fagevalueringer Aarhus
Bilag 6d FMOL fagevalueringer SDU
Bilag 6e FMOL underviserevalueringer Aarhus
Bilag 6f FMOL underviserevalueringer SDU
Bilag 6g MBA fagevalueringer
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Bilag 6h MBA underviserevalueringer
Bilag 6i MPI fagevalueringer
Bilag 6j MPI underviserevalueringer
Bilag 6k MPM fagevalueringer
Bilag 6l MPM underviserevalueringer
Bilag 6m MPQM fagevalueringer
Bilag 6n MR fagevalueringer
•

Tilbagemelding fra SFEO på det tekniske set-up og EVAL 3.0. LBB: Der kommer med den nye
fagbase ODIN flere muligheder for segmentering på evalueringsresultater og samtidig træder et
opdateret evalueringssystem i brug. Dette skulle luge ud i de fejlmeldinger, som vi desværre har
haft i E18. SN blev orienteret om muligheden for offentliggørelse af evalueringsresultater
trukket direkte fra evalueringssystemet. Dette tager vi op på et kommende studienævnsmøde,
hvor vi drøfter hvorledes dette bedst kan gøres.

•

Gennemgang af evalueringer på masterområdet F18. TD: Den positive udvikling fra F17 til E17
er fastholdt. Generelt opfattes undervisningen meget positivt og af høj kvalitet

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

2018F
0 kurser/fag under 3

2017 E
0 kurser/fag under 3

6 kurser/fag med 3+
22 kurser/fag med 4+

9 kurser/fag med 3+
33 kurser/fag med 4+

2017 F
4 kurser/fag med 2+ (MPM,
MBA, MPQM)
5 kurser/fag med 3+
11 kurser/fag med 4+

Igen høje svarprocenter + mange kommentarer – systemet virker stadig
En del undervisere mangler fremsendelse af handlingsplaner: 13 ud af 28, heraf alle 5 fra AU
Undervisning mere praksisnær – studerendes ønske og fremhævet i handlingsplaner
En del overvejelser omkring afvikling over flere dage/færre dage ud fra
Der sættes spørgsmål ved om lørdagsundervisning skal forekomme
Igen - en del fag roses for balancen mellem teori og praksis og andre kritiseres for mangelfuld
praksisinddragelse
Også i år er der en del ønsker om større erfaringsudveksling mellem deltagerne og eksempelvis
tage udgangspunkt i en specifik problemstilling fra egen praksis - øge anvendeligheden af det
lærte. En del roser det samspil der er mellem deltagerne
Ønsker og planer om øget variation i undervisningsformer – walk-and-talk, gruppearbejde, stud
fremlæggelser, præsentation af stud. Praksis… - brede handlingsplaner? (eks.: ’ Deltagerne ville
gerne have mulighed for mere gruppearbejde og øvelser gerne med afsæt I egen organisation’.
Forventninger til forberedelse forskellig (eks. MBA) – hvordan sikre god forberedelse, der giver
bedre undervisning
Flere undervisere godt – hvis tovholder sikrer stærk rød tråd
Sommeruniversitet og lignende internater scorer generelt højt
Afsluttende: Opsamling på evalueringsresultater og handlingsplaner – hvordan kommunikeres
dette? TD: Hvordan arbejder I med evalueringsresultaterne og handlingsplaner? Kan vi finde en
fælles standard for dette? Dette tages op på et kommende studieledermøde.

7. Indmelding på studiemiljøundersøgelsen 2017 (TD)
Bilag 7a Handlingsplaner
Der indmeldes handlingsplaner på fire områder, se herunder. Alle med afsæt i studiemiljøundersøgelse 2017
og dens konklusioner
•

Styrkelse af faglige fællesskaber og relationsopbygning: tovholder er studieledere og undervisere
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•

Studiestart: Med afsæt i allerede vedtagne studiestartsprincipper beskrevet for dagstudierne komme
studienævnsformand med et oplæg til næste studienævnsmøde.

•

Vejledning af de studerende: Med afsæt i den nyligt vedtagne SDU´ s principper for studie- og
karriere vejledning drøftes hvorledes dette kan styrkes. Tovholder er Lise Bille Byriel.

•

Fysiske forhold: Specielt Campus Esbjerg og Slagelse har udfordringer på dette område. Derfor vil
studienævnsformanden rette henvendelse til Campusledelsen på de enkelte områder.

8. Meddelelser
Mundtlige
•

ODIN – status på den nye fagbase, herunder godkendelse af fagbeskrivelser i F19 og studieordninger
i forbindelse med omlægningen. LBB: Fagbeskrivelser til F19 kommer til godkendelse i
studienævnet i den kommende uge. Studienævnet ønsker ikke detaljerede beskrivelser af alle
rettelser, da studieleder forventes at være indover i redigeringsfasen inden. Det gælder også mindre
problematikker, der opstår ved flytning af data fra et system til et andet (fra Fagbasen til ODIN).
Studiesekretær informerer stadigvæk studieleder om væsentlige ændringer. Oprettelse af
studieordninger i ODIN påbegyndes i E18 på sund og i F19 på samf, så de er klar til brug pr.
september 2019.

Skriftlige
•

Medlemmerne må rette henvendelse til studienævnet ved spørgsmål. Vi nåede ikke punkterne.

Dataindsamling ved skriftlige opgaver på masterområdet – link se under punktet dataindsamling (LBB)
Omstillingsfonden – link til SDU´ s vejledning (LM)
Bilag 8a Referat fra HD udvalgsmøde d. 6. august 2018 (LM)
Bilag 8b Referat fra HD styrelsesmøde 8. august 2018 (LM)
9. Nyt censorkorps MR – orientering (LBB)
Bilag 9a
• MR er pr. 2018 overgået til censorkorps på SDU sund. Uddannelsen havde før sit eget lille
censorkorps. Dette blev taget til efterretning
10. Censorrapporter Statskundskab F18 – orientering (LBB)
• Taget til orientering. Der er ingen kritiske bemærkninger – faktisk kun rosende ord til såvel
studerende, sekretariatet samt eksaminator.
11. Ansøgninger til behandling
• Ingen
12. Ansøgninger til orientering - 44 stk. (TD, LBB og LM)
•

Alle taget til efterretning af studienævnet.

Master i alt 12 sager: alle imødekommet
MBA 1 ansøgning: Forhåndsmerit for fag fra MBA som valgfag 15 ECTS-point Oslo. 1 ansøgning
markereret som MPL – skal genindskrives på MBA
MPQM 1 ansøgning: Overflytning til nyeste studieordning fra 2011 studieordningen
FMOL 2 ansøgninger med tidsforlængelse, 1 ansøgning med omfordeling af ECTS-point i søjlerne; 2
ansøgning om forhåndsmerit fra Forsvarsakademiet 5 ECTS-point
MPI 2 ansøgninger om forhåndsmerit for fag på MGP Aalborg som valgfag 5 ECTS-point
Fleksibel master revision af 2 uddannelsesplaner

Side 4 af 5

HD i alt 31 sager, dertil 36 adgangsvurderinger: Alle imødekommet.
HD 1. del Ekstra tid til eksamen pga. dysleksi
HD 1. del Merit for SØ, Erhvervsret og videregående erhvervsret pba. AU-fag
HD 1. del Dispensation til at få udklip fra ExamMonitor i SØ bedømt
HD 1. del 2 stk. Godkendelse af eksamen i udlandet i Erhvervsøkonomi
HD 1. del Merit for Erhvervsret pba. fag fra diplomingeniørudd.
HD 1. del Forhåndsmerit til valgfag på CBS
HD 1. del Dispensation til 4. eksamensforsøg i Erhvervsøkonomi
HD 1. del 2 stk. Dispensation til 4. eksamensforsøg i Samfundsøkonomi
HD 1. del 3 stk. Dispensation til at skrive Afsluttende projekt i efterår 2018
HD 1. del Dispensation tilbagebetaling efter frist
HD 1. del Merit for Erhvervsøkonomisk metode pba. Økonomisk metode
HD 1. del Dispensation til at skrive Afsluttende projekt på engelsk
HD 1. del Forhåndsmerit til Erhvervsret og 1 valgfag pba. AU-fag
HDR Afgangsprojekt sideløbende med 1 manglende valgfag
HDR 2 stk. Dispensation til deltagelse i reeksamen i Skatteret
HDR Dispensation fra gruppestørrelse i Praktisk seminar
HDR 3 stk. Dispensation til Afgangsprojekt sideløbende med 3. semester
HDR 2 stk. Dispensation til at skrive Praktisk seminar
HDR Dispensation til at fortsætte på 3. semester på HDR - mangler at bestå et 1. dels valgfag
HDO Dispensation til at læse ét enkeltfag på HDO
HDO Merit for valgfaget Coaching
HDMM Dispensation til 3.semester - mangler Erhvervsøkonomisk metode
HDMM Dispensation til Praktisk seminar – mangler et 2. semesters fag
13. Godkendelse af fagbilag til MIT
•

Fagbilag MIT 2018 – godkendt.

•

RCG spurgte til proceduren hvis man skulle byde ind med fagpakker på f.eks. linjen Organisation.
LBB undersøger dette.

14. Eventuelt
• Intet.
På studienævnets vegne/
Torben Munk Damgaard
Studienævnsformand /

Lise Bille Byriel / Lone Christensen
Studienævnssekretærer
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