Dato: 04-06-2019
Tidsrum: 09.30 – 12.00
Lokale: Stævnen, EVU-Loungen,
Odense

Campus

Studienævn for Efter- og videreuddannelse (EVU)

Referat
Studienævnsmøde d. 4. juni 2019
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), Lone Christensen (LC), Jette Thuesen
(JT), Maria Gøttsch Hansen (MGH), Marianne Sandgaard (MS), Eva Riis (ER)
Ikke fremmødt: Grete Skødt Pedersen (GSP)
_____________________________________________________________________________
Alle bilag kan ses i First Agenda, og de fleste ansøgninger kan ses i SAGA.
1. Godkendelse af dagsorden (TD)
• Godkendt med tilføjelse af et punkt vedr. en meritanmodning, som ønskes drøftet af det samlede
studienævn.
2. Godkendelse af referat ordinært møde den 19. marts 2019 (TD)
• Godkendt uden bemærkninger
3. Evalueringsspørgsmål til revision og kort orientering om dimittendundersøgelser (LBB og gæst
MGH)
• Forslag til revision af evalueringsspørgsmål masteruddannelser fra efterår 2019 gennemgås.
Ændringer, udover få sproglige tilrettelser, er en sammenlægning af underviser- og
fagevaluering på samf.; en mulighed for at lave max. to helt specifikke spørgsmål på hvert
kursus.
• Spørgsmål og ny struktur godkendes med enkelte bemærkninger. Sund ønsker også at bruge
termen fag fremfor moduler. Studieleder på FMOL vender spørgsmål med studieledelsen i
Aarhus.
• HD vil lade sig inspirere af spørgsmålene og drøfter det med HD uddannelseslederne på det
kommende HD-udvalgsmøde.
• Dimittendundersøgelse på masterområdet planlægges til efteråret 2019. Maria laver et udkast.
Dette rundsendes i god tid før studienævnsmødet den 10. september, så man kan diskutere
oplægget med sit bagland inden.
• Uddannelsesberetning: TD minder om kvalitetsmålene på deltidsområdet, hvor man bl.a. kigger
på evalueringerne, som udtryk for kvalitet i uddannelsen.
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Hvad skal indgå i en sådan dimittendundersøgelse listes op i stikord fra nævnets medlemmer:
Det faglige skal fylde. Vi skal måle på kompetenceprofilen. De 12 masterkompetencer kan
bringes i spil. Vil du anbefale uddannelsen til andre med en 1-10 skala. Karriereveje skal
belyses bl.a. indtægt, jobskifte, husk karriere er såvel vertikalt og horisontalt. Hyppighed
cirka hvert tredje år, med mulighed for at krydse dimittendåret af. Allervigtigst: Hvad er
det eksplicitte formål med undersøgelsen? Handleplansdelen af en sådan undersøgelse
skal være klar – hvad ønskes der handling på? Fortrolighed i forhold til markedsføring
diskuteres.
4. Kurser, særskilte moduler og CEP-forløb (TD, gæst MS) oplæg til diskussion
• TD og MS præsenterer den samlede kursusportefølje på hjemmesiden, herunder begrebet
masterkurser og den nye type udbud, som kaldes ”særskilte moduler”.
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/efter_videreuddannelse/korte_kurser
•

Særskilte moduler: Der er nylig godkendt to moduler af ministeriet, begge indenfor det
juridiske område. Et tredje er på vej. Studienævnet støtter op om den nye udbudsform, men
spørger ind til styring af udbud, herunder kvalitetssikring af disse. Alle moduler godkendes i
studienævnet, førend de indstilles til ansøgningen gennem fællesområdet/rektor, og
Uddannelsesrådet orienteres løbende om tiltag og godkendelser indenfor området.

5. Meddelelser
Skriftlige
• Plagiat procedure på masterområdet præsenteres af LBB. Dette tages til efterretning. Proceduren
sikrer at alle eksaminatorer på fag og vejledere på masterprojekter informeres ens om
forventninger til plagiattjek af alle skriftlige opgaver på masterområdet. Der informeres om dette
forud for hvert semester. Spørgsmål kan rettes til studienævnet eller den enkelte
studiekoordinator. HD vil lave tilsvarende efter drøftelse i HD-udvalget.
• Ansøger- og optagelsestal E2019 på masterområdet taget til orientering
• MIT selvevalueringsrapport taget til orientering, rapporten kan, udover at være et grundigt
stykke arbejde, gælde som inspiration til de kommende dimittendundersøgelser.
Mundtlige
• Status vedr. arbejdet med udvikling af ledelsesuddannelser. MBK forventer en evalueringsrunde
af offentlige masteruddannelser i nær fremtid.
• Møde i HD Styrelsen den 29. maj 2019. LM orienterede kort fra mødet, hvor de overordnede
punkter der blev drøftet var
 Forslag til ny ordning for HD 1. del fra en af HD-fællesudvalg nedsat arbejdsgruppen
vedr. HD 1. del
 Evaluering med ekspertudvalg, herunder mulige medlemmer og emner til
ekspertudvalget.
 Status vedrørende Blended learning og udviklingsbehov
 Møde i HD-fællesudvalg den 3. juni 2019 v/LM. Det overordnede tema var en drøftelse
af oplæg fra to nedsatte arbejdergrupper til revision af henholdsvis HD 1. del og HD 2.
del i Marketing Management.
 Der arbejdes mod en implementering i august 2020, hvorfor de endeligt oplæg bør være
på plads til efteråret.
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6. Afgørelser HD 51 stk. – til orientering (LC)
Alle taget til efterretning.

HD dispensationer
HDR – 42 stk. Afgangsprojekt sideløbende med 3. semester – alle imødekommet
HDR – godkendelse af afholdelse af eksamen på Bornholm
HDR - deltagelse i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet
HDO – Tilbagebetaling af studieafgift efter afmeldingsfrist - imødekommet
HDO – Udsættelse med afleveringsfrist pga. alvorlig sygdom i familie imødekommet
HD 1. del – deltagelse i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet
HD 1. del – 2 stk. godkendelser af afholdelse af eksamen i udlandet
HD meritsager
HDR – merit for Skatteret pba.HD (jur.) - imødekommet
HDO – merit for 3 valgfag på HDO pba. fag bestået på CBS og AU - imødekommet
7. Afgørelser master 15 stk. – til orientering (LBB)
• Alle taget til efterretning

Master dispensationer
FMOL - Studietidsforlængelse - imødekommet
FMOL - studietidsforlængelse - imødekommet
FMOL - Fag uden beregning, hvis udbudt, pga. dokumenteret sygdom fra 1.
undervisningsgang - imødekommet
FMOL - Fjerneksamen grundet rygoperation - imødekommet
FMOL - Yderligere studietidsforlængelse 2. gang - imødekommet
MBA - Studietidsforlængelse - imødekommet
MBA - Genoptagelse af studiet efter sygdom - ikke helt imødekommet på
betalingsdelen
MBA - Studietidsforlængelse - imødekommet
MPM - Fjerneksamen Grønland - imødekommet
MBA - Forlængelse af betalingsperiode for masterprojekt grundet dokumentereret
sygdom - imødekommet
MPQM - Fjerneksamen på Certifikat i persondataret Island - imødekommet
Master meritsager
MBA - Forhåndsmerit for 1 fag fra CBS MPG 5 ECTS-point - imødekommet
FMOL - Forhåndsmerit for 2 fag på MPQM Persondataret på i alt 10 ECTS-point delvist imødekommet med 5 ECTS-point
FMOL - Forhåndsmerit for fag på udenlandsk universitet (Oslo) 20 ECTS-point imødekommet
Andet
FMOL - genindskrivning på ny studieordning FMOL med merit for 25 ECTS-point imødekommet
8. Opfølgning på ekspertpanelmøde MPQM (TD og EUD) – diskussion og beslutning
• Referat fra ekspertpanelmøde april 2019 og handleplan blev gennemgået af studieleder Eva
Draborg. Studieleder fortalte om et konstruktivt møde og flere af handlingsplanens punkter
er allerede ved at blive udført. Mastersekretariatet støtter op omkring de punkter, hvor
bistand er ønsket.
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9. Opfølgning på ekspertpanelmøde MR (TD og JT) – diskussion og beslutning
• Referat fra ekspertpanelmøde marts 2019 og handleplan MR blev gennemgået af studieleder
Jette Thuesen. Studieleder fortalte om et konstruktivt møde og flere af handlingsplanens
punkter er allerede ved at blive udført, bl.a. et ønsket fokus på ulighed i rehabilitering.
Mastersekretariatet støtter op omkring de punkter, hvor bistand er ønsket.
10. Godkendelse af fagbilag MIT linje i Organisation 2019 (LBB)
• Fagbilag MIT blev godkendt uden bemærkninger.
11. Eventuelt
• Principper for meritoverførsel til ny masteruddannelse fra en allerede bestået masteruddannelse
blev diskuteret på baggrund af en henvendelse fra en MBA studerende. Der er altid tale om en
faglig individuel vurdering. Der er i alle SDU´ s masterstudieordninger fastsat en øvre grænse
for merit for fag taget på en anden masteruddannelse. Det besluttes at studieleder gennemgår
ansøgningen ud fra en faglig vurdering af fagenes relevans og aktualitet.
Med venlig hilsen
Torben Munk Damgaard
Studienævnsformand /
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Lise Bille Byriel/ Lone Christensen
Studienævnssekretærer

