Dato: 10-09-2019
Tidsrum: 09.30 – 12.00
Lokale: Stævnen, EVU-Loungen,
Odense

Campus

Studienævn for Efter- og videreuddannelse (EVU)

Referat
Studienævnsmøde d. 10. september 2019
Sted: Loungen, SDU, Campus Odense. Kl. 09.30 – 12.00.
Deltagere: Torben Munk Damgaard (TD), Lars Meldgaard (LM), Mads Bøge Kristiansen (MBK),
Per Vagn Freytag (PVF). Eva Draborg (EUD)
Deltagere udenfor studienævnet: Lise Bille Byriel (LBB); Randi Rohde og Nikolaj Bostrup,
begge fra Analyse og Kvalitet

1. Godkendelse af dagsorden (TD)
•

Godkendt uden bemærkninger

2. Godkendelse af referat ordinært møde den 4. juni 2019 (TD)
• Godkendt uden bemærkninger
3. Deltidsapp. Tal, data og statistik Demonstration ved Randi Rohde og Nikolaj Bostrup,
Analyse og Kvalitet
•
•
•
•
•
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Deltidsapp afløser det gamle Whitebook/deltidsknap. Demonstrationen viser, at der er rigtigt
mange muligheder for at søge meget forskelligartede oplysninger om det enkelt studie frem.
App´ en er ikke helt færdig. Der arbejdes på små ting, bl.a. kommer betalinger samt årselever
med senere.
Udfordring: Hvordan findes disse data? Pt. lidt svært at finde, men der arbejdes på at gøre det
mere tilgængeligt. Applikationen skal kunne nemlig kunne tilgås af alle. Studienævn/
mastersekretariatet får besked, så snart dette er på plads.
Datakvalitet arbejdes der til stadighed med. I denne omgang er der ryddet meget op i Sunds data.
Oplever man uregelmæssigheder eller undres over data, så ret direkte henvendelse til Randi eller
Nikolaj.
Implementering: Når der bliver åbent for appen, vil der blive inviteret til en kort demo for
master/HDsekretariatet plus interesserede studie-/uddannelsesledere.

4. Meddelelser
Mundtlige
HD området ved LM
•

•

HD 1. del´ s bekendtgørelsesændringer er godt modtaget, også af censorerne. Organisatorisk element
kommer nu ind, mens man skærer noget samfundsøkonomi væk. SDU kan nu lettere selv designe
”indholdspindene”. I denne uge snakker vi fagbeskrivelser og studieordninger igennem. Så er vi klar til
markedsføring fra 1. februar. På HD er der snak om en samlet markedsføring på landsplan.
HD 1. del er udfordret på flere planer; Man taber til andre institutioner, såsom erhvervsakademier.
Revisionsbranchen er den eneste branche, hvor man stadigvæk i høj grad går direkte fra gymnasiet til et
HD – 1. dels studie. Bankerne er næsten holdt op med at sende studerende til HDfr.

Orientering fra møde den 27. august 2019 i EVU – netværk, et uformelt udvalg med administrative
deltagere fra alle universiteter (LBB). Mødet blev afholdt på SDU.
•
•
•
•

Der er netop kommet en større rapport fra Rambøll vedr. udbudssiden af EVU aktiviteter
”Analyse af udbud af videregående VEU”. Den bliver rundsendt sammen med dette referat.
Særskilte moduler blev drøftet på mødet. SDU er faktisk længst fremme på dette område.
Orientering om en fælles tilmeldingsportal for al VEU. Se portalen i dag. Lige nu fungerer den
kun som erhvervsrettet tilmeldingsportal. På sigt skal VEU aktiviteter på det videregående
område også med. Men først diplom, så master/tomplads osv.
Der tales ligeledes om evt. fælles markedsføring på masterområdet i regi af Danske
Universiteter. Dette da universiteterne står med fælles udfordringer også på masterområdet. Det
hører I nok nærmere om.

5. Ansøgertal HD og master E2019 (TD og LM)
• HD: Beslutning om nedlukning i det sjællandske område betyder meget for HD 1. dels optaget.
FR er generelt presset på optag alle steder i landet. Ellers pæn tilfredshed med HDr og HDo
tallene på HD 2. del.
• Master: MBA er udfordret. TD: MBA vi skal måske tale sammen på tværs af landet? PVF:
Vigtigt om det er en generel markedsnedgang eller mere lokalt på MBA SDU? MPM er oprettet
med pænt hold efter den helt nye studieordning. Sund stiger samlet i optagelsestal, også her er
MR i gang på en ny studieordning, mens de andre uddannelser er status quo.
• TD: Ved markedsføringsaktiviteterne vil vi i fremtiden anlægge en kampagnetilgang, hvor alt
puljes; Går væk fra salg af én uddannelse/ét uddannelseselement og i stedet tage de uddannelser
med, som passer til kampagnens tema. Dvs. supplere med en Content Marketing tilgang, så
modtagerne ’får noget fagligt med’, blot ved at ’læse’ kampagnen. Vi udsender til målgrupper:
alumner og lister til forskellige organisationer og virksomhedspersoner. Nyhedsmails målrettes
således. MBK: Husk den store fortælling skal kobles med den enkelte uddannelse. LM: Huske at
flere studerende derved tror de kan vælge frit – det kan man jo ikke. Det fremgår måske ikke
tydeligt nok. EUD: Kategorisering er svært, men ordet medicin i overskrift er fx lidt
malplaceret. MBK: Vigtigt at siderne på landing page er i orden. TD: FMOL står for tur med
opgradering af hjemmesider. LBB: Tjek op på lister ift. udsendelse af nyhedsbrev, så de bliver
sendt til studieleder/studienævnet fremover.
6. Censorrapporter master 2019 delvist vinter 18/19 og sommer 2019
Statskundskab, Erhvervsøkonomi og Master i rehabilitering behandling (LBB og
TD)
• MBK: Et fag på FMOL har været omtalt negativt i censor- såvel som
eksaminatorrapporten. Der er skiftet censurform siden til intern bedømmelse. Det var
allerede bekendt, at faget kunne være svært at dække fra statskundskabs censorkorps.
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•
•

MR: Jette Thuesen har handlet på en kommentar til masterprojektet vedr. kritisk
litteratursøgning.
Ellers kun ros og derfor taget til efterretning.

7. Ekspertpanelmøde juni 2019 MPI og MBA. Evalueringsrapport samt to handlingsplaner –
diskussion og beslutning (TD)
• Samlet Evalueringsrapport – taget til efterretning
• Handlingsplan MPI fremlagt på vegne af Eva Riis ved TD: Input til hvordan man kan
arbejde med udvikling af uddannelsen. TD Valgfag: Der opfordres til at der på hjemmesiden
kommer en egen portal med valgfagsoversigt, så man hurtigt kan vælge på tværs af alle
uddannelser. LM: Vigtigt at lave spændende valgfag. PVF: Vi er i samme båd, og derfor bør
der vejledes på tværs om valgfag. Fælles valgfagsportal anbefales. TD: Praksis er meget
efterspurgt. Der er en intern opgave i at vejledning skal være praksisrettet. Hvor bliver dette
sat på dagsordenen?
• Godkendt
• Handlingsplan MBA fremlagt på vegne af uddannelsesleder Stephen Mark Rosenbaum af TD.
MBK: En bemærkning omkring tendensen til at skulle sætte modeluner ind i en teoretisk
kontekst - skal vi det? TD: Der arbejdes på at lave fælles fag med Agder Universitet. Der
undervises fælles, og der er en international dimension på MBA på den måde.
• Godkendt
8. Evalueringer F2019 – til behandling (TD)
• TD har lavet et opsamlende notat, som omdeles på mødet. Se vedhæftede.
Beslutning: Vi publicerer kun tilfredshed ud fra ”de tre gamle spørgsmål” i de kommende
oversigter. Dette for at det er sammenligneligt, nu hvor spørgsmålene er tilpasset.
Samlet set: Svarprocenten stiger stadigvæk, der er ganske få fag under 50%. Certifikatprojekt på
MBA er stadigvæk lavt grundet problemer med at få hele systemet sat op i tide.
•

Gode forslag til studieledelsen og generelle betragtninger
o Erfaringsudveksling – generelt er her at det kræver styring. Det er ikke skarpt
nok. Underviser skal lukke ned for studenterbemærkninger, når de kommer væk
fra det relevante ift. modulet. Faktisk er de glade for styring viser
evalueringerne. Debat om praksiserfaring er også vigtigt. Men det ligger hos
underviser i klasselokalet.
o Forskellighed - majoriteten dominerer, så hvordan rummes hold med den
dynamik?
o Koordinering – den røde tråd ved flere undervisere, dvs. 3-4. Der skal være en
tovholder, som påtager sig den rolle i de tilfælde.
o Der efterspørges vejledning – det er også undervisning, kan man møblere lidt
om på fordelingen af dette? MBK: Jeg tror det er ”ekstra”, som de beder om.
PVF: Læg op til forventningsafstemning. ED: De vil møde en anden type
vejledning end på deres BA og det skal de være klar over. TD: At finde vejen –
men hvordan?
o Eksamensformerne: FMOL/MBK: De kan bedst lide en fri opgave, ikke en
med en bunden problemstilling. TD: Hvordan får vi gjort det mere
eksperimenterende med eksamensformerne, så der er mere læring fremfor
kontrol? EUD: Husk at universitetspædagogik har ressourcer at trække på her.
PVF: Synopsis eksamen fælles med individuelt forsvar på et fag på MBA er en
rigtig god kombination
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9.
Afgørelser HD 18 stk. – til orientering (LM)
Ansøgninig

Speciale

Merit/startmerit - Erhvervsret

HD 1. del

Merit/startmerit - Daaanalyse

HD 1. del

Dispensation til Afsluttende projekt i E19

HD 1. del

Merit/startmerit - Samfundsøkonomi

HD 1. del

4. prøveforsøg - Samfundsøkonomi

HD 1. del

Dispensation til Afsluttende projekt i E19 + sideløbende 1 enkelt fag på
2. del

HD 1. og HDR

Merit/startmerit - Projektledelse

HD 2. del Organisation og ledelse

Merit/startmerit – 1 valgfag uden titel

HD 2. del Organisation og ledelse

Merit/startmerit – 1 valgfag uden titel

HD 2. del Organisation og ledelse

Godkendelse - Prøve i udlandet- Canada

HD 2. del Organisation og ledelse

Dispensation til Praktisk seminar – mangler obl. fag

HD 2. del Regnskab og
økonomistyring

Forhåndsgodkendelse – merit for Økonomistyring pba. fag fra CBS

HD 2. del Regnskab og
økonomistyring

Dispensation til deltagelse i reeksamen i Skatteret

HD 2. del Regnskab og
økonomistyring

Dispensation til deltagelse i reeksamen i Skatteret.

HD 2. del Regnskab og
økonomistyring

Merit/startmerit – Strategisk ledelse og 2 valgfag

Regnskab og økonomistyring

Merit/startmerit – Strategisk ledelse og 2 valgfag

HD 2. del Regnskab og
økonomistyring

Dispensation til deltagelse i reeksamen i Supply Chain Costing

HD 2. del Supply Chain
Management

Forhåndsgodkendelse. af merit for 1 valgfag pba. valgfag fra BSS
Aarhus

HD 2. del Supply Chain
Management

Alle taget

til efterretning

10. Afgørelser master 13 stk. – til orientering (LBB)
MBA
• Dispensation for at lave certifikatprojekt førend alle fag er bestået – imødekommet
• Dispensation for at bruge 2. prøveforsøg som ordinært forsøg – imødekommet
• Genindskrivning - imødekommet
MPI
• Dispensation for at skrive innovationsprojekt førend alle fag er bestået - imødekommet
MPM
•

MR
•

Genindskrivning på nyeste studieordning. Omfattende meritafgørelse samt særligt tilrettelagt
Studieophold - imødekommet
Merit for fag bestået på udenlandsk universitet (Gøteborg) 5 ECTS-point - imødekommet

MPQM
• Forhåndsmerit for fag bestået fra udenlandsk universitet (Oslo) – delvist imødekommet
•

Dispensation for tidskrav ved bundne skriftlige opgaver pba. ordblindhed - imødekommet

FMOL
• Forlængelse af tidsfrist for at læse uddannelsen - imødekommet
• Meritansøgning for skolelederfag MGP fra CBS 15 ECTS-point - imødekommet
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•

To meritansøgninger for fag taget på MPG AAU 7,5 ECTS-point for introduktion og metodefag imødekommet
Genindskrivning med ny tidsramme samt merit for tidligere beståede fag - imødekommet

•

Alle taget til efterretning
11. Godkendelse af fagbeskrivelse masterprojekt fleksibel masterstuderende i Supply
Chain Management (LBB og TD)
•

LBB fremlægger fagbeskrivelsen, der skal tjene som en slags skabelon til de kommende masterprojekter
på de helt fleksible masteruddannelser. Skabelonen bliver hver gang let tilpasset det faglige område. Den
oprettes i Odin med eget fagnummer osv.
Godkendt

•

12. Temamøde for studieledelserne (TD)
•

Kort oplæg ved TD: Er der behov for flere møder på tværs? Indhold, form, planlægning?

•

Forslag om at mødes i november måned til et fælles møde af cirka halv dags varighed med afsæt i bl.a.
evalueringerne og det vedhæftede dokument fra Ramböll. Formanden sender program ud til godkendelse.

13. Eventuelt
•

LBB: Studieordninger skal ind i ODIN her i efterår, altså flyttes fra papir til strøm: FMOL,
MBA og MPI står for tur og derfor kan der være tale om mindre forhold, som ændrer sig. LBB
kontakter studielederen og studiekoordinator ved tvivlsspørgsmål.

•

MBK spørger til hvordan vi kan bruge de mange kompetencefonde? LBB: Der er allerede en
generel tekst om dette på hjemmesiden.

•

Se her:
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/Efter_videreuddannelse/Generelle_informationer/Stoettemu
ligheder Se fanen: Kompetencefonde

Med venlig hilsen
Torben Munk Damgaard
Studienævnsformand /
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Lise Bille Byriel
Studienævnssekretær

