Dato: 12-02-2018
Tidsrum: 13.30 - 16.00
Lokale: Loungen, Agter, Campus Odense

Studienævn for Efter- og videreuddannelse (EVU)

Referat
Studienævnsmøde d. 21. marts 2018
Deltagere: Torben Munk Damgaard (TD), Lars Meldgaard (LM), Eva Draborg (EUD), René Chester
Goduscheit (RCG)
Afbud: Mads Bøge Kristiansen (MBK)
Deltagere udenfor studienævnet: Lise Bille Byriel (LBB), Lone Christensen (LC), Lone Holst (LH), Helle
Bøcher (HB)
Alle bilag kan ses på First Agenda/Prepare. Ansøgninger kan ses i SAGA.sam.sdu.dk. Systemerne kræver
log-in.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Godkendelse af dagsorden (TD)
• Bilag 1a godkendt med en enkelt tilføjelse: Ny ansøgning FMOL under eventuelt.
2. Godkendelse af referat (TD)
• Bilag 2a fra studienævnsmøde den 12. februar 2018
3. Evalueringer masterfag E17 (TD) – diskussionspunkt og beslutning

Diskussion af tværgående udfordringer og muligheder
•
•
•
•
•
•

Bilag: Evaluering Master – tværgående pointer, Bilag: Kvantitative mål i evalueringerne efterår
2017, samt Bilag: Handlinger på de enkelte fag uddeles på mødet. Disse eftersendes til medlemmer
og studieledere.
Der er tale om forbedringer siden sidst, der er ingen kurser under 3, 0 i score – sidste semester var
der 4 kurser.
Samlet svarprocent er faldet med 0,1 procent fra 63,3 til 63,2 %. Så fortsat gode svarprocenter.
Masterprojektprocesevaluering: Har ikke givet de ønskede svarprocenter og ej heller brugbare svar.
Det besluttes derfor at nedlægge denne type evalueringer fra F18.
Velkomst: Hvordan tager vi bedre imod studerende, som læser på enkeltfag og derfor ikke kender så
mange på holdet? Dette kan tages op på kommende studieledermøde, ligesom det kan drøftes i
koordinatorgruppen. Husker den enkelte underviser at der kan være nye på holdet?
Begrebet ”tung litteratur” vendes. Når det handler om at akademisere praksis – hvordan gør man så
det bedst? Er det gennem artikler (”artikelexercits”) eller grundbøger? Balancen mellem
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•
•
•
•

konsulentbaseret litteratur og det forskningsbaserede diskuteres og forslås at være emne til et evt.
komme studieledermøde.
Evalueringerne viser at deltagerne efterspørger at deres erfaringer inddrages mere i undervisningen.
Praksisinddragelse øger forståelsen og anvendeligheden af det teoretiske, hvilket er
omdrejningspunkt i mange evalueringer.
Internater scorer generelt højt
Når flere undervisere indgår på et fag, kan det være grobund for kritik. Derfor kræver det overblik og
stram koordinering af fagansvarlig for at det skal lykkes
Hvordan formidles handlingsplaner til studieledere og undervisere? TD vil rundsende handlinger på
de enkelte fag til studielederne for videre tiltag.

Hvordan offentliggøres evalueringsresultater på master og HD? Til beslutning
På master og HD – se hjemmesiden
https://mitsdu.dk/da/mit_studie/master/master_offentlig_ledelse/studienaevnny/evaluering
•
•
•
•
•
•

EUD: På sund bruges Whitebook som evalueringsredskab. Offentliggørelse indgår i sunds
evalueringsguide, men de fremgår ikke umiddelbart på hjemmesiden.
Beslutning: Enighed om at evalueringsresultaterne, dog kun de kvantitative, offentliggøres på
hjemmesiden. LBB og TD kommer med et forslag bygget op omkring eksisterende
hjemmeside. Forslaget sendes i høring inden endelig offentliggørelse.
Der efterspørges fra SN medlemmerne at WHITEBOOK på deltidsområdet tilpasses. Det er
mange år siden at siden fik opmærksomhed. LBB og TD går videre med dette.

Bilag 1-89 Rapporter fra alle masterfag E 2017
Bilag 90 Sunds evalueringspolitik ved offentliggørelse – i uddrag
Bilag 91 Sunds evalueringspolitik

4. Åbent hus og messer 2018-2019 – diskussionspunkt (LH og HB)
•

LH redegør for de nyeste tanker vedr. massedeltagelse, deltagerne kommer for andet og mere end at
høre om uddannelser – Content Marketing giver en faglige indsigt, som også kan bidrage til
rekruttering og tilvalg af efteruddannelse. Messeudstyr står overfor fornyelse. LH efterlyser idéer til
fremtidig messedeltagelse.

•

HB redegør for et forslag til Åbent Hus, nemlig at bygge op om alumner og fylde et større fagligt
indhold i arrangementet, som tænkes afholdt halvårligt. Det handler om at aktivere et større netværk.
Fx have et overordnet tema fra gang til gang for at gøre det spændende indholdsmæssigt og ikke
mindst relevant på tværs af alt udbud.

5. Meddelelser
Skriftlige
Referat fra HD Styrelsens møde den 19. februar 2018 (LC og LM)
• Bilag 5a
- Bemærkning LM: Der er et punkt, som skal afklares: kan en fagansvarlig være ansvarlig med
kun engelsk som sprog – that´s the question? Det afgøres på institutterne pt.
Referat fra HD udvalgsmøde den 26. februar 2018 (LC og LM)
• Bilag 5b
LC: HD er ved at lave en formulering i fagbeskrivelsen, der retter sig mod at man ikke længere skal kunne
spekulere i at aflevere ”blankt”. TD: Denne kan masterområdet evt. lade sig inspirere af.
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Sammenlægning af Censorkorpset for rehabilitering med Censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og
relaterede opgaver (TD)
• Bilag 5c
Mundtlige
HD-fællesudvalg har anmodet Styrelsen for Forskning og Uddannelse om nedlæggelse af det særlige
censorkorps for HD området mhp. at henlægge opgaven til Det Erhvervsøkonomiske Censorkorps
(LC og LM)
HD censorkorps nedlægges pr. 1. april 2018.
Indberetning af uregelmæssigheder ved eksamen - orientering om to sager fra MBA (LBB)
Orientering om afgørelse og sanktion.
Sammenlægning af websider på masteruddannelserne - se evt. link til MPQM (TD)
https://www.sdu.dk/da/efter_videreuddannelse/master/master_kvalitet_ledelse_sundhedssektor
TD: Den enkelte studieleder vil blive kontaktet og inddraget, når arbejdet går i gang. Der bliver en
indgangsside med alle informationer samlet. HD vil blive inddraget i processen på linje med
Masteruddannelserne.
6. Studieordning FMOL – godkendelse (TD og LBB)
TD redegør for ændringer ift. sidste udgave: Nyt obligatorisk introforløb på 2½ ECTS-point samt 12½
ECTS-point masterprojekt. Søjlestruktur omdøbes til faggrupper, og der justeres i forhold til fire fag og
fordelingen i faggrupperne. Ellers mindre ændringer.
-

Godkendt uden bemærkninger

•
•
•

Bilag 6a – studieordning
Bilag 6b – sammenkædningsskema
Bilag 6c – fagoversigt

7. CEP forløb CoCreation Management (TD)
•

TD orienterer om det nye CEP forløb.
Kommentar LM – porteføljeeksamen er interessant. Sendes til godkendelse i studienævnet efter
runde ved studieleder på MBA samt fagansvarlig.

Bilag 7a

8. CEP forløb Event Management (TD)
•

Godkendt

Bilag 8a

9. Censorrapport fra Censormandskab Statskundskab vinter 2017 - 2018 - til orientering
•

Studienævnet er hermed orienteret om censorrapporterne fra Censorkorpset på Statskundskab.
Der var ingen bemærkninger til de meget positive rapporter.

Bilag 9a

10. Ansøgninger til orientering HD - 14 stk. (LC og LM)
•

Alle taget til efterretning

HD-R - 4. eksamensforsøg i Eksternt regnskab + dispensation til at fortsætte med Afgangsprojekt
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•

HD-R -4. eksamensforsøg i Eksternt regnskab
HD-R - Dispensation til at fortsætte med Afgangsprojekt - Eksternt regnskab endnu ikke bestået
HD 1. del - Deltagelse i reeksamen i Dataanalyse (sygdom) HD 1. del - Deltagelse i reeksamen for obligatorisk hjemmeprøve i Erhvervsøkonomi (sygdom)
HD-R - Ekstra tid til skriftlig eksamen i Økonomistyring (amning af barn under 6 måneder)
HD-O - Godkendelse af eksamen i udlandet (Færøerne)
HD-R - 3. semester sideløbende med Afgangsprojekt
HD-R - 3. semester sideløbende med Afgangsprojekt HD-R - Deltagelse i reeksamen i Økonomistyring (barns sygdom) HD-R - 3. semester (mangler kun 1 valgfag) sideløbende med Afgangsprojekt –
HD 1. del - Tilbagebetaling af deltagergebyr for Samfundsøkonomi 4 dage efter afmeldingsfrist
(dødsfald i nærmeste familie)
HD-O - Godkendelse af eksamen i udlandet (Holland)
HD-R - Merit for Skatteret + tilbud om yderligere merit for 1 valgfag pba. cand.jur.

11. Ansøgninger til orientering Master - 2 stk. (LBB og TD)
- Begge taget til efterretning
• MBA - klage over udskrivning fra studiet - medhold og genindskrevet
• FMOL - studietidsforlængelse - omstrukturering og sygdom i familien - godkendt
12. Personoplysninger i forbindelse med eksamensopgaver og master/afgangsprojekter (LBB og TD)
•

Hvordan informerer vi om dette? Beslutning: Studienævnet ønsker at informere om dette vejledende,
så de studerende hurtigt kan få afklaret ansvaret. Reglerne er med enkelte undtagelser uændrede.
Der udarbejdes en pixibog plus en mere udfoldet udgave til offentliggørelse på BB.

•

Sund vil desuden gerne have det ind i studieguiden og i vejledninger til skriftlige opgaver.

•

Bilag 12a - tekst til studieguide vedr. dataindsamling ved eksamensopgaver og
masterprojekter/afgangsprojekter.

13. Eventuelt
•

FMOL - Ansøgning om forhåndsmerit indstilles til delvist afslag grundet manglende fagligt
sammenfald, i det der kun godkendes af 5 af de 15 ECTS-point.

•

Konsekvensen af en evt. lockout diskuteres. Der er en hjemmeside på SDU.dk, hvor man informeres
løbende. Lige nu kender studienævnsformanden ikke yderligere om konsekvenser for vores
studerende.

Torben Munk Damgaard
Studienævnsformand /

Lise Bille Byriel / Lone Christensen
Studienævnssekretærer
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