Dato: 28-01-2019
Tidsrum: 09.45 – 12.30
Lokale: D1 - 10 ved HD sekretariatet, Campus
Slagelse

Studienævn for Efter- og videreuddannelse (EVU)
Referat
Studienævnsmøde d. 28. januar 2019
Deltagere: Torben Munk Damgaard (TD), Lars Meldgaard (LM), Eva Draborg (EUD), Mads
Bøge Kristiansen (MBK), Per Vagn Freytag (PVF)
Afbud: Grete Skøtt Pedersen (GSP)
Deltagere udenfor studienævnet: Lise Bille Byriel (LBB), Lone Christensen (LC)

1. Konstitution – se særskilt referat
2. Godkendelse af dagsorden (TD)
•

Under eventuelt tilføjes tre nye punkter; kommende Ekspertpanelmøder 2019 på
masteruddannelserne; Nyt om WHITEBOOK; samt en kort opfølgning på censorrapporter fra
HD.

3. Godkendelse af referat (TD)
•

Godkendt uden bemærkninger

4. Særskilte moduler – ny udbudstype (LBB og TD)
•

Se Bekendtgørelse om særskilte moduler og ansøgning i udkast

•

TD: Der er mulighed for udbud af særskilte moduler fra 1. januar 2019 på såvel diplom- som
masteruddannelserne. TD og LBB fortalte om intentionen bag loven og de muligheder, det
giver for nye tiltag. Der er tre - fire særskilte moduler under udarbejdelse pt.
Studienævnet ønsker at være indover ift. udbuddet. Det indstilles til prodekanen på
samfundsvidenskab, at studienævnet er hørt, så det sikres at modulerne passer ind i det
samlede udbud. I praksis vil det kunne ske med en skriftlig høring til studienævnets
medlemmer, så hurtighed i sagsbehandlingen sikres.
Der er ligeledes beskrevet en intern godkendelsesproces på SDU. Ansøgning sendes til
Fællesområdet, som bærer den videre til rektors godkendelse, hvorefter den sendes til
ministeriet til endelig godkendelse. Se evt. beslutning i Uddannelsesrådet på deres SharePoint
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https://syddanskuni.sharepoint.com/sites/WEB_ur/SitePages/Home.aspx
Fra mødet den 23. januar 2019.
5. Kursusportefølje (TD)
• TD: Se venligst link til kurser, seminarer og virksomhedsforløb på
https://www.sdu.dk/da/efter_videreuddannelse/korte_kurser. Udvalgte enkeltfag vil fremover
blive placeret her: Det aftales med hver enkelt studieleder, hvilke enkeltfag, der er relevante at
markedsføre særskilt fra semester til semester. TD understreger at alle tiltag udvikles fra de
faglige miljøer.
• Involvering: Studienævnet aftalte, at kursusoversigten fremover er et fast punkt til hvert
studienævnsmøde. Det aftales ligeledes et årligt punkt med mulighed for diskussion og
gensidig inspiration mellem kursus- og master/HD. Dette for at sikre faglig udvikling og
strategisk ophæng samt for at undgå dobbeltudbud.
6. Opfølgning på faglig inspirationsdag (alle)
•

TD indledte vedr. oplæg om studiestart på BA, TD foreslår, at studiestart for EVU skal
tilpasses målgruppen med evt. mere generiske elementer til en start.
Konklusion: Timing er alt; moduler skal frigives, hvor det giver mening; ”Nudging” er
nødvendigt. Udgangspunkt i Studiehåndbogen, som udleveres på tryk på de fleste
masteruddannelser. Genanvendelige film og en intro til biblioteket ville også være godt.
Sekretariatet laver oplæg til kommissorium til næste studienævnsmøde med oplæg vedr.
arbejdsgruppe og forslag til proces.

•

TD refererede oplægget ”Workbased learning og online moduler”. Hvordan kan vi arbejde
med det? Diverse erfaringer fra især HD kan bruges: LM fortæller om en fælles workshop dag
ugen forinden med UP, SFEO og undervisere. LM fortæller at udfordringen er at få studerende
aktive imellem mødegange. EUD: Den studerende forventer vel et vist fremmøde, så hvordan
skal det prioriteres? Hvilke e-tiviteter man kan tilbyde – hvilken redskabskasse har vi?
Konklusion: Forslag om at planlægge en kort præsentation plus opfølgning ift.
undervisningsplanlægning. Udfordrer UP fx ved snak om brug af wiki; MBK vil gerne se
eksempler, hvor det faktisk fungerer i praksis.

•

Oplæg plagiat. Konklusion: Sekretariatet udsender samlet information til alle undervisere på
studieledernes vegne og sikrer en proces, der er ens for alle.

7. Framelding til master og ECTS- belagte fag – til godkendelse (LBB og TD)
•

Notatet ”Interne regler for framelding og adgang til omprøve”, der fungerer som udfyldende
bestemmelser til eksamensbekendtgørelsen § 15 blev godkendt med en enkelt omformulering.

8. Hyrdebrev vedr. censorsystemet – giver det anledning til ny praksis? (TD)
• ”Hyrdebrev om ekstern bedømmelse på universitetsuddannelserne” og ”Direktørbrev til
institutionerne” drøftes. TD: Krav om censormøder er fjernet. Dialogen bliver fremover
gennem prodekan for uddannelse. Næppe andre umiddelbare ændringer. PVF:
Censorsystemet er vigtigt for kvalitetssikring af vore uddannelser, så godt med
opmærksomhed herpå.
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9. Meddelelser – mundtlige og skriftlige
•

•

•
•

Ledelses- og kompetencereform (MBK). Der kom en rapport herom i januar 2019, og flere
forskere var indbudt til lanceringen, MBK ligeledes. Særligt interessant er eftersyn af
eksisterende diplom- og masteruddannelser indenfor ledelsesområdet ift. effekt. Det nye er
muligheden for udvikling af nye masteruddannelser. Pendulering mellem sektoropdeling
versus tværfaglighed fylder en del. MBK vil holde studienævnet orienteret.
HD har holdt den 11. december 2018 udvalgsmøde – Hvordan kan metodefaget styrkes?
Bibeholdes det i ændret form eller skal det være del af alle fag? SDU Odense stiller med to
deltagere til et landsdækkende udvalg – Thorkild Knudsen, der er uddannelsesleder for HD 1.
del, og Søren Voxted, der er fagleder for Erhvervsøkonomisk metode og Afsluttende projekt.
Hvordan skal HD 1.del udvikle sig, dette diskuteres i samme udvalg.
HD har lavet en spørgeskemaundersøgelse med meget høj svarprocent særligt ift. praktiske
forhold- Man undersøger bl.a. om der et behov for den mere fleksible
uddannelsestilrettelæggelse. LM fremlægger centrale konklusioner i undersøgelsen som et
punkt til næste møde.
HD-workshop om fjernundervisning - 25 deltog i workshoppen med undervisere på HD. Folk
var interesserede og deltog aktivt.
Åbent hus 6. og 23. februar (LBB og TD). EVU deltager i et noget mindre set-up end vanligt i
år. Der kommer en stand med HD og EVU sund og samf samt kurser på Åbent hus for
kandidatuddannelser. Den 23. februar deltager vi på Åbent hus Bachelor med HD, kurser og
master på sund og samf, som noget nyt med bemanding i et cafemiljø i EVU Loungen.
Annoncering for de to arrangementer sker primært på hjemmesiden.

10. Godkendelse af ny studieordning MPM (TD og LBB)
• Studieordning MPM 2019 – der spørges til aftagerpanel og censorformandskab og inddragelse
heraf. Dette videregives til studieleder. Studieordningen blev derefter godkendt.
11. Ansøgning til behandling (LC)
•

Ansøgning om reeksamen uden at have deltaget i ordinær eksamen på grund af forglemmelse.
Indstillet til afslag. (skrive man ikke: Studienævnet besluttede at afslå?)

12. Ansøgninger til orientering HD (LC) – 53 stk.- alle imødekommet
HD 1. del
- 1 x 5. eksamensforsøg i SØ
- 2 x afsluttende projekt - mangler SØ
- 3 x afsluttende projekt - mangler EØ
- 1 x reeksamen – grundet særlige forhold
- 3 x godkendelser af prøve i udlandet
- 8 x meritansøgninger
- 1 x ekstra tid pga. funktionsnedsættelse
- 1 x deltagelse i reeksamen - elitesportsudøver
HD-MM
- 2 x godkendelser af prøve i udlandet
HDO
- 1 x godkendelse af prøve i udlandet
- 1 x udsættelse med aflevering pga. sygdom
- 1 x afgangsprojekt sideløbende med Organisationsanalyse
HDR
- 1 x merit - Strategisk ledelse fra HDO til HDR
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- 1 x udsættelse med aflevering pga. sygdom
- 3 x ekstra tid til eksamen - sygdom og amning
- 1 x afgangsprojekt - mangler Eksternt regnskab
- 2 x tilbagebetaling efter frist -sygdom
- 1 x afgangsprojekt - mangler Strategisk ledelse
- 2 x afgangsprojekt - mangler Økonomistyring
- 11 x afgangsprojekt sideløbende med 3. sem.
HD-SCM
- 2 x praktisk seminar i forår
- 1 x deltagelse i reeksamen – usædvanlige forhold
- 1 x udsættelse med aflevering – usædvanlige forhold
HD-FR
- 2 ansøgninger – ekstra tid til eksamen pga. sygdom
13. Ansøgninger til orientering Master (LBB) – 12 stk.
MBA
- afslag på merit for tre kandidatfag
- udsættelse af afleveringsfrist - imødekommet
- studietidsforlængelse - imødekommet
FMOL
- studietidsforlængelse - imødekommet
- udsættelse af afleveringsfrist - imødekommet
- studietidsforlængelse - imødekommet
Helt fleksibel master i personalejura
- ændret uddannelsesplan - imødekommet
MPI
Forhåndsgodkendelse af merit - imødekommet
MR
Godkendelse af selvvalgt emne – godkendt
2 ansøgninger om at skrive fælles opgave fremfor individuel - imødekommet
MPQM
Studietidsforlængelse - imødekommet
14. Evaluering Master (EUD og LBB) – tilpasning af spørgsmål og orientering
•

EUD: Giver en redigering af spørgsmålene fra sund anledning til at ændre på spørgsmålene,
som studienævnet udsender fælles for alle? EUD deltager i en minigruppe vedr. dette. Det
undersøges ligeledes om studienævnet skal indstille til ophør af underviserevalueringer.
Punktet sættes på næste møde.
15. Eventuelt
• LC orienterende om censorrapporter, hvoraf en kommer i høring hos studienævnet på grund af
kritik.
• LBB orienterede om møde med WHITEBOOK vedr. en anden løsning til mere korrekt
datavisning på EVU- området
• TD orienterede om kommende ekspertpanelmøder. Sekretariatet indkalder studieledere snarest
(i februar) til opstart heraf.
Med venlig hilsen
Torben Munk Damgaard
Studienævnsformand Lise Bille Byriel/ Lone Christensen
Studienævnssekretærer
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