Dato: 28-05-2018
Tidsrum: 12.00 – 14.30
Lokale: Loungen, Stævnen, Campus Odense

Studienævn for Efter- og videreuddannelse (EVU)

Referat
Studienævnsmøde d. 28. maj 2018 12.00 – 14.30
Deltagere: Torben Munk Damgaard (TD), Lars Meldgaard (LM), Eva Draborg (EUD), René
Chester Goduscheit (RCG), Mads Bøge Kristiansen (MBK)
Deltagere udenfor studienævnet: Lise Bille Byriel (LBB), Lone Christensen (LC), Jeanette
Kirkegaard, gæst
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Godkendelse af dagsorden (TD)
Bilag 1a
• Godkendt
2. Godkendelse af referat (TD)
Bilag 2a fra studienævnsmøde den 21. marts 2018
• Godkendt
3. Aflevering af masterprojekter og HD afsluttende opgaver i print
Studienævnet bedes tage stilling til om det fortsat skal være en mulighed at aflevere i print ved
afgangsprojekter og masterprojekter.
•

Beslutning: Melde tilbage til dekanatet, at vi fortsætter med skriftlig aflevering til og med
efterår 2018 på MPM, MPI, FMOL, MBA, HD. Derefter er det ene og alene elektronisk F19
på alle studier. På baggrund af bl.a. gode erfaringer fra MR og MPQM vil det være sidste
gang der afleveres i papirform.

4. Websideløsning for EVU – oplæg og diskussion ved Jeanette Kirkegaard og TD
•

TD: Alle fakulteter bliver indkaldt til at medvirke til en fælles websideløsning for al
efteruddannelse på SDU. På de fleste uddannelser er der stadigvæk en todelt struktur med
henholdsvis markedsføring og indskrevne studerende. Udfordringen er at mit SDU
henvender sig til dagstuderende med irrelevante overskrifter til målgruppen af
deltidsstuderende. Det kan være ønskeligt at få en lignende portal for efteruddannelse.
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Inspiration: Kig evt. på Alumnet som en portal, der kan ramme segmentet bedre = et eget
univers.
•

Integration af markedsføringssider og studentersider er i gang – MR og MPQM er på plads.
MBA og MPI er næsten færdige; MPM, FMOL og HD tages i næste fase. Studieleder og
studiekoordinator er altid inddraget i processen.

•

MBK: Hvordan findes de enkelte informationer ved Google søgning – hvad ved man om
det? Jeanette: Det ved man en masse om – det er et problem at man lander på den én side,
hvor det er svært at navigere videre fra og derved måske overser information på andre sider.
Derved kan man gå glip af vigtige informationer.

•

TD: Demonstration af en del af universet - virksomhedsforløb, hvor de enkelte
forskningsgrupper kan demonstrere deres forskning, vore kurser, vores uddannelser osv. Det
kan være PU:RE data, som præsenteres i en ”tygget” form. Det kræver nok en faglig
tematiseringsgruppe til at redigere. Husk at have eksterne med i denne tematiseringsgruppe.
Dette er add-on, da de gamle sider ikke forsvinder.

•

RCG: Lave ”en persona”, dreje perspektivet over til brugeren, hvem har man kontakt til?
Tilslutter sig ønsket om at, der søges efter en logik som virksomhederne kan følge. Det er et
klart ønske, at der bliver orienteret på SN-møderne.

•

LM: Hvordan skal vi passe HD ind – overvejelser omkring hvordan vores niveau passer ind
i det forskningsrettede. Vi må ikke stille for meget i udsigt. Noget med spræl i efterlyses på
hjemmesiderne.

•

TD: Konkluderer at vi løbende orienterer studienævnet om arbejdet.

5. Studiemiljøundersøgelse 2017 – prioritering af indsatsområder
Link til Quick View hvor de enkelte uddannelser kan søges frem
Bilag 5a: Mail fra arbejdsmiljøgruppen
Bilag 5b: Studiemiljøundersøgelse 2017 – EVU
Bilag 5c: Prioriteringsværktøj
Bilag 5d: Handlingsplaner
•

TD: Opsamling: Loungen slår ud som en positiv forbedring af studiemiljøet. Vejledning er
en væsentlig vej til trivsel og tryghed.
o Der er meget der fungerer,
o Der er lidt variation på tværs af Campusser, hvor Slagelse og Esbjerg har nogle
udfordringer. Måske skal de håndteres?
o Internat evalueres højt i vores øvrige evalueringer
o Introduktionen bør måske styrkes? Dele fra internater kan evt. blive en del af
introduktion. Hvem tager ansvar for hvordan det gøres på uddannelsen? Skal det
være den enkelte fagansvarlige eller hvor skal ansvaret være? ED: MPQM
fungerer ved at skulle danne grupper selv fra første mødegang, MBK: FMOL har
taget hånd om en forbedring ved at lave et introforløb fra vinter 2019. HDR: På
HDR, hvor der er rigtig mange hold, laver LM to virtuelle velkomstseancer. En af
disse bliver optaget og lagt på BB således, at alle har mulighed for at se den og få
alle informationer.
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•

•

o Faglige netværk: Da HD studerende ofte er ret nye på arbejdsmarkedet,
koncentrerer de sig meget fagligt og socialt omkring deres job, og det vigtige for
dem er at få det jobmæssige netværk til at fungere frem for at etablere yderligere
netværk via uddannelse.
o TD: Lørdagsundervisning får kritik. FMOL er gået bort fra lørdagsundervisning og
inddrager, mens HD har lørdagsundervisning i Kolding. MPQM og MR har fortsat
delt undervisningen over fredag – lørdag. MBK: FMOL inddrager faktisk alle dage
nu. Primært hverdage nu. LM: Huske at der er to parter, der skal tages med på råd
– arbejdsgiver – arbejdstager.
TD: Forslag til indsatsområder 1. Introduktion 2. Lørdagsundervisning
3. Faglige netværk. Forslag om at vi have et oplæg ift. den faglige netværksdannelse. Det
kunne være en del af handlingsplanen. 4. Campusproblematik Slagelse – Esbjerg.
TD: Sekretariatet laver input til indsatsområder 4. juni 2018. Først derefter laves der
egentlige handlingsplaner på områderne.

6. Persondata
•

Datatilsynet har opdateret deres hjemmeside, så oplysninger omkring studerendes ansvar og
forpligtelser ift. eksamensopgaver er forsvundet. LBB følger op på dette.

•

Der afventes en central udmelding ift. opmærksomhedspunkter for studienævn. SDU ansatte
har været igennem persondatakurset og det diskuteres om ikke eksterne undervisere skal
igennem det samme kursus. HD har på deres fællesdag i august sat persondata på som
programpunkt.

7. Høring over revideret bekendtgørelse om HD
•

LM: LM har været med i hele udvalgsarbejdet og derfor meldes ikke specifikt ind på høring
denne gang, da alt relevant allerede er meldt ind. Mange idéer har været på bordet: Der var
ønsker om større fleksibilitet og mulighed for at flette sammen på tværs af linjerne. Dette er
imødekommet – den enkelte uddannelsesinstitution har nu flere muligheder for at lave fag,
herunder fag som kan bruges som afsæt til virksomhedsforløb. Man kan måske også
sammenlæse fag, som kan gå på tværs – fx lederskab eller strategiske fag. Der er et møde i
HD fællesudvalget i august eller september ift. implementering af den nye bekendtgørelse.

8. Ansøgninger til afgørelse
•

Ingen

9. Afgjorte ansøgninger til orientering
Master
• MBA - ansøgning om at skrive certifikatprojekt før sidste fag er taget – imødekommet
• MPQM – ansøgning om overførsel til ny studieordning ved genindskrivning –
imødekommet
• MPQM – forhåndsmerit ved indskrivning på MR – imødekommet
• FMOL – forhåndsmeritansøgning om fag fra Forsvarsakademiet – imødekommet
• FMOL – forhåndsmerit for fag fra AU – delvist imødekommet
• FMOL – dispensation for gennemførsel af tidsrammen for uddannelsen – imødekommet
• FMOL – forhåndsmeritansøgning fag på CBS – imødekommet
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•
•
•
•

FMOL - dispensation for gennemførsel af tidsrammen for uddannelsen – imødekommet
MR - vejledning ifm. indskrivning på MR pba en MPQM uddannelse
MPI – meritoverførsel fag fra CBS – godkendt 5 ECTS-point
MPL - dispensation for gennemførsel af tidsrammen for uddannelsen – imødekommet

HD
• HDR – 21 stk. – dispensation Afgangsprojekt sideløbende med 3. semester - imødekommet
• HDO – 1 stk. dispensation Afgangsprojekt i efterår + manglende valgfag - imødekommet
• HD1 - 2 stk. – eksamen i udlandet - godkendt
• HDR - 2 stk. – eksamen i udlandet – godkendt
• HDO – 1 stk.- eksamen i udlandet – godkendt
• HD1 – 1 stk. ekstra tid til eksamen - godkendt
• HDR - 2 ekstra tid til eksamen - imødekommet
• HDR – 5 stk. udsættelse med aflevering – imødekommet
• HD1 – 2 stk. udsættelse med aflevering – imødekommet
• HDMM – 1 stk. udsættelse med aflevering – imødekommet
• HDR – 1 stk. dispensation til at påbegynde enkeltfag på HD 2. del – imødekommet
• HD1 – 2 stk. dispensation til Afsluttende projekt i efteråret – imødekommet
• HDR – 3 stk. dispensation fra gruppestørrelse – imødekommet
• HDR - 2 stk. tilbagebetaling af deltagergebyr efter afmeldingsfrist - imødekommet
• HDSCM – 1 stk. forhåndsmerit for fag fra CBS – imødekommet
• HDFR - 1 stk. forhåndsmerit for fag fra HDR - imødekommet
10. Skriftlige meddelelser
•

Orientering om medhold fra ministeriet i klagesag vedr. afslag for merit for kandidatfag på
FMOL.

11. Mundtlige meddelelser
•

•

•

Orientering om møde i sidste uge mellem HD-og mastersekretariatet og Uddannelse og
Kvalitet (fællesområdet) vedr. Whitebook og deltidsområdet: Der er uoverensstemmelser
med registrering og bestanden ønskes opgjort på en anden måde, tal skal svare til
”virkeligheden”, ikke efter hvem, der leverer undervisning (knyttes lige nu op på instituttet,
som leverer undervisningen). Master og HD sekretariatet vil ligeledes gerne have en mere
præcis beskrivelse af hvad der betales for. Betalingen sætter dagsorden. Fremover skal vi
have ligeledes have registreret hvem, der har betalt for uddannelse. Korte forløb skal gerne
med i oversigten. MBK: Kunne man få tilsendt nøgletal en gang imellem? TD fortæller at
man selv kan trække en del informationer fra Whitebook – der bør måske tilbydes en intro
til dette, så alle kan være opdaterede. Uddannelse og Kvalitet melder tilbage efterhånden
som der rettes til efter ovenstående.
HD-evalueringer. På det netop afholdte HD-udvalgsmøde er det blevet pointeret, at det er
vigtigt, at der sker opfølgning på evalueringerne fra efteråret 2017 således, at eventuelle
indsatsområder kan efterleves i efteråret 2018.Det er uddannelseslederne, der har ansvaret
og skal tage dialogen med deres respektive fagansvarlige. Det er aftalt, at
uddannelseslederne laver et kort skriv/status.
HD-udvalgsmøde og LM fortæller: HD regnskab udbydes igen på Grønland. Der afholdes
HD dag igen 21. august 2018. Uddannelsesberetning – vi har en kvalitetspolitik oppe hver
gang på HD- udvalgsmøde, så uddannelsesberetningen kan færdiggøres relativt nemt.
Evaluering i efterår 2017: HD - udvalget vil gerne have en afrapportering på alle fag.
Handlingsplan er koblet på elektronisk.
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12. Eventuelt
•

•
•

MBK: har et ønske om et punkt til næste studienævnsmøde, nemlig nyt fra
Ledelseskommisionen – praksisnær undervisning og diskussion af værdien af diplom- og
masteruddannelser er på dagordnen og vi bør måske forholde os til dette? Anbefalinger
offentliggøres 12. juni 2018 og MBK deltager i mødet. Punktet er hermed på til næste møde
den 13. september 2018.
Mødet afsluttes med en mindre diskussion vedr. nyligt indleveret høringssvar ift. de enkelte
punkter i uddannelsesberetningen og relevans for efteruddannelser. TD tager dette op med
dekanatet.
LBB: Orienterer om den nye fagbase ODIN skal tages i brug på master og HD området for
fag i F2019, hvilket betyder der indkaldes fagbeskrivelser tidligere, da der er flere
arbejdsgange indover førend udbud kan være klart. Studieordninger skal også på plads i
efteråret 2018.

På studienævnets vegne/

Torben Munk Damgaard
Studienævnsformand /

Lise Bille Byriel / Lone Christensen
Studienævnssekretærer
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