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Studienævn for Efter- og videreuddannelse (EVU) 
 
 

Referat 
 

Studienævnsmøde d. 27. januar 2020 
 

Sted: Loungen, SDU, Campus Odense. Kl. 09.40 – 11.00. 
 

Deltagere: Torben Munk Damgaard (TD), Lars Meldgaard (LM), Mads Bøge Kristiansen (MBK), 
Per Vagn Freytag (PVF), Eva Draborg (EUD), (NO). 

 
Deltagere udenfor studienævnet: Lise Bille Byriel (LBB); Lone Christensen (LOCH); Jette 
Thuesen (JT); Eva Riis (ER), Niels Opstrup. Johanna Süssmeir (JS) og Morten Vestergaard-
Lund (MVL) fra Dekansekretariatet samf.  

 
Afbud: Stephen Mark Rosenbaum, Camilla Ulrich Hess (nyt studentermedlem) 

 
 

Alle bilag kan ses i First Agenda, og de fleste ansøgninger kan ses i SAGA.  
 

1. Godkendelse af dagsorden (TD) 
• Godkendt 

 
 

2. Godkendelse af referat ordinært møde den 3. december 2019 (TD) 
• Godkendt med ekstra punkt under eventuelt vedr. en forespørgsel fra en kommende fleksibel 

masterstuderende  
 
 

3. Konstitution 2020 (TD) 
• Se særskilt referat 

 
 

4. Meddelelser 
 

Skriftlige 
• LBB: Endeligt optagelsestal på master F2020. Umiddelbart ses der en pæn stigning ift. forrige 

forår i nye ansøgere på flere uddannelser, især MPQM, MBA og MPI. Der er pænt med 
interessetilkendegivelser via portalen med masterkurser. MR har f.eks. allerede 16 interesse-
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tilkendegivelser på et masterkursus/valgfag i rehabilitering og palliation i efteråret 2020, 
ligesom MPQM også har en del interesserede. 

• Udmøntning på samf af SDU’ s politik for uddannelseskvalitet til orientering. Det drøftes 
hvorledes studielederne indgår og hvor uddannelsesberetningen ikke helt rammer EVU området. 
LBB: Studienævnet har ikke et samlet årshjul. Det bør nok laves til næste møde. LBB og LOCH 
er på dette. Kvalitetspolitikkerne bør lægges ind fast, dette gerne inspireret af HD´ s rutine 
heromkring. 

 
• Dimittendundersøgelser 2017 – 2019 - taget til efterretning 

o Dimittendundersøgelse fælles afrapportering 2019 
o FMOL dimittendundersøgelse 2019 
o MBA dimittendundersøgelse 2019 
o MPL dimittendundersøgelse 2019 
o MPM dimittendundersøgelse 2019 
o MR dimittendundersøgelse 2019 
o MPQM dimittendundersøgelse 2019 

 
Behandles og diskuteres efterfølgende på studieledermødet. TD: Rigtig gode og positive 
tilbagemeldinger fra dimittenderne. EUD: Sund ønsker at lave en handleplan for deres uddannelser. TD 
forslår, at der indkaldes fra alle studieledere til næste studienævnsmøde. ER påpeger handlingsplaner 
bør kunne læses som særskilte bilag, uden at ”hovedundersøgelsen” skal læses. LBB vedhæfter med 
referatet med sund´ s skabelon med formalia til handlingsplaner. Dette til fri afbenyttelse. 

 
Mundtlige 
 

• Status på HD (LM) Udsat til næste gang 
 

5. Ekspertpanelmøde FMOL og MPM (LM, MBK og NO) 
Rapporterne er til gennemlæsning, da studieleder følger op med handleplaner på studienævnsmødet i 
marts. 
 

• MPM og FMOL. NO og MBK fremdrager pointer fra rapporten fra ekspertpanelmøde 2019. 
Drøftelserne gik meget på fleksibiliteten ift. MPM og FMOL. I information og markedsføring 
om uddannelsen er det vigtigt at understrege de to uddannelsers forskellige vinkling på 
fleksibilitet og holddannelse. Studieledere og ekspertpanelet tror fortsat på efterspørgsel på 
begge uddannelser. MPM har arbejdet med bedre integration af arbejde og studier, bl.a. 
gennem opgaver, som inddrager hjemorganisationen på struktureret vis. NO vil give eksempler 
herpå på det efterfølgende studieledermøde, samt eksempler på forlagt undervisning. 

• HD ved LM. Der var mange gode anbefalinger; f.eks. ønsker man at skabe et HD Community, 
hvilket er udfordrende, men HD prøver at få det løftet. Ønske fra panelet: At der oprettes flere 
nye linjer. Man ser dertil gerne, at der samarbejdes mere på tværs. Vi må tænke teknologi ind, 
betal med kort, få adgang straks og tag kurset med det samme (on demand), uden fremmøde. 
På den måde ligner forløbet mere kurser under indtægtsdækket virksomhed. 

• Generelt vil uddannelserne kunne bruge eksperternes anbefalinger som inspiration til udvikling 
fremadrettet. Ikke som håndfaste råd, der skal følges. Det er studienævnet, som godkender 
handlingsplanerne og derved fastlægger, hvad der kan fokuseres på.  

 
 

6. AOL – Assessment of Learning AACSB 2020 - diskussionspunkt 
Besøg af Johanna Süssmeir (JS) og Morten Vestergaard-Lund (MVL) vedr. 
akkrediteringskrav i F2020 og studienævnets rolle. 
Turnus: Det handler om kvalitetssikring på alle vores uddannelser, uagtet at AASCB 
primært er rettet mod de erhvervsøkonomiske miljøer. Turnusplan er rundsendt til alle 
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studieledere. MBA står for tur i F2020. Det skal afklares om sund´s masteruddannelser 
vil med.  
 
JS og MVL: Måling af læringsudbytte er ikke nyt på SDU, det indgår i evalueringerne 
allerede. AOL er AACSB s bud på test heraf. Lige nu er det fagenes læringsmål, der 
summer op i en læringsprofil. AACSB har en anden vinkel, nemlig uddannelsens 
samlede læringsmål: Hænger det sammen? 
 
Vi skal kun udvælge få læringsområder som læringsmål. F.eks. fokus på en 
forretningsplan. Teste om de studerende mestrer dette. Kan de det, så videre med et 
andet målepunkt. AOL er et dynamisk redskab. Studieledelsen udvælger periodens 
læringsmål og studienævnet kvalificerer valgene. 
 
Dette affødte en del debat: 
 

o TD: AOL tankegangen udfordrer os – det inspirerer til fagindhold. Hvad er det 
lige præcis man kan som MPI´ er? 

o ER: Efterlyser en ramme med terminologi. 
o MVL: I skal kigge på det modsat fra, oppefra og ned, fagene er ikke 

udgangspunkt. Men bidrager til opfyldelse af læringsmålene. 
o Niels: Udvælgelse af enkeltdele kan resultere i fejlagtig kausalitetsfokus. 
o TD: Det er ikke hele uddannelsen, som evalueres. Det må gerne afspejle en 

kompliceret kontekst. F.eks. hvordan lærer den studerende at forstå og kunne 
navigere i en politisk organisation? 

o MVL vil så gerne vide: Hvad er kendetegnet for at kunne navigere? 
o PVF: Vi skal huske, at vi skal ud over selve faget. Vi skal se på tværs af hele 

uddannelsen.  
o MVL: AOL må gerne være direkte taget fra kompetenceprofilen, og det er kun 

til internt brug. 
o TD: der er to niveauer: Learning Goals og Learning Objektives. 
o PVF: Svarer til der er målsætning og målene knyttet hertil, disse mål er ret 

konkrete. 
o SL: Husk det skal være observerbart. 
o TD: Vi skal gøre det her for at gøre uddannelserne bedre. Disse værktøjer kan 

styrke vores uddannelser. 
o PVF: Vi bliver skarpere på vores fag. Vi har været igennem det på E-MBA, da 

denne uddannelse skulle akkrediteres. 
 
Præsentation af læringsmål fra MBA i et 1. udkast. Enighed om at disse skulle have 
et gennemsyn, da de er for brede: Hvad er det for en faglig person, der kommer ud i den 
anden ende? Hvad har man gjort ved vedkommende? Måske tænke udover 
managementtænkningen? 
 
Beslutning: MVL og JS tager den videre drøftelse med AOL mål direkte med 
studieleder på MBA. 
 
 

7.  Årsberetning 2018 EØ (LOCH) – til orientering 
 

• Beretning fra Erhvervsøkonomisk censorkorps taget til efterretning. Bemærk: HD og EØ’ s 
censorkorps er ikke lagt sammen, men der en del fælles drift i de to censorkorps. 

 
8. Kvalitetspolitik Master i offentlig ledelse og kvalitet (EUD)  

• Studiestartsundersøgelse MPQM november 2019 – taget til efterretning 
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• Handleplan studiestartundersøgelse MPQM november 2019 – godkendt 
• Aftagerpanelmøde MPQM referat november 2019 – taget til efterretning 
• Aftagerpanelmøde MPQM handleplan november 2019 – godkendt  

 
 

9. Kvalitetspolitik Master i rehabilitering (JT) 
• Uddannelsesberetning MR 2019 – taget til efterretning 
• Handleplan Uddannelsesberetning MR 2019 – taget til efterretning 
• Handleplan for aftagerpanelmøde 

JT: gennemgår planen. Der er handlet på alle fire forhold. Godkendt 
• Studieleders respons på studenterevaluering af hele uddannelsen inkl. handleplan. JT: 5 ud af 7 

har svaret. Fællesskaber er også inddraget i studiemiljøundersøgelsen. Manglende involvering - 
hvordan kan vi gøre det ved ny studieordning. TD nævnte mulighederne for at inddrage 
studerende i fagbeskrivelserne, som man gør det på statskundskab dagstudierne. Godkendt.  

• Opfølgning på studiemiljøundersøgelse 2017 – fælles med MPQM. Godkendt på sidste 
studienævnsmøde 

• Delpolitik 1 samt handleplan. Rekruttering i kommunerne er vigtigt. Der er igangsat samarbejde 
med HB fra mastersekretariatet. Godkendt 

• Delpolitik 4 samt handleplan. Godkendt  
• Delpolitik 3 samt handleplan. Brugerudvalg drøftes senere. Godkendt 
• Delpolitik 5 samt handleplan. Der er et ønske om at præsentere forskningsmiljøerne mere på 

hjemmesiden. Dette hænger sammen med en formidlingsopgave på mastersekretariatet. 
Godkendt. 

 
 

10. HD fagevalueringer til orientering (LM) 
LM fortalte at der allerede er handlet på en del, blandt andet lydproblemer ved fjernstudierne. Taget til 
efterretning.  
F2019 

• HD MM F2019 
• HDO F2019 
• HDR F2019 
• HDSCM F2019 
• HD1 F2019 

 
11. Afgørelser – master (LBB og TD) - alle imødekommet  

MR 
Merit for fag fra gammel studieordning med anden ECTS-point vægtning 
 
MBA 
Studietidsforlængelse 
Studietidsforlængelse  
Dispensation for aflevering af opgave i faget Strategi og forretningsforståelse 
 
MPQM 
Ansøgning om særlige prøvevilkår pga. synsnedsættelse - imødekommet 

 
FMOL 
Udsættelse af afleveringsfrist masterprojekt pga. særlige forhold  
Studietidsforlængelse 
Genoptagelse af studie efter fejludskrivning  
Genindskrivning 
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Genindskrivning 
 
MPI 
Brug af ordinær prøve som omprøve på tre fag i E2019 

 
12. Afgørelser HD – til orientering (LM og LOCH) - 20 er imødekommet samt et afslag efter 

forudgående høring. 
HDR 
Afslag - Merit Eksternt regnskab pba. fag fra Den merkantile diplomuddannelse fra EA Aarhus 
 
HD 1. del  
Dispensation - Afsluttende projekt - sideløbende med SØ 
Dispensation - Afsluttende projekt F20 
Dispensation - Afsluttende projekt i E20 
Dispensation - Afsluttende projekt - sideløbende med SØ 
Dispensation - Afsluttende projekt - sideløbende med SØ 
Dispensation - deltagelse i reeksamen i Dataanalyse 
Merit - 2 valgfag 
Merit - 2 valgfag 
Merit - Erhvervsret og Videregående erhvervsret 
 
HD -FR  
Dispensation – gruppestørrelse i Afgangsprojekt 
Dispensation - ekstra tid til eksamen 
 
HDR 
Dispensation - udsættelse af afleveringsfrist 
Dispensation - udsættelse af afleveringsfrist 
Dispensation - Tilmelding Afgangsprojekt F20 
Dispensation - udsættelse af afleveringsfrist 
Dispensation - Afgangsprojekt sideløbende med 3. sem. 
Godkendelse af eksamen i udlandet  
Dispensation - Afgangsprojekt sideløbende med 3. sem. 
Dispensation - Tilmelding Afgangsprojekt F20 
Merit - Eksternt regnskab 
 

13. Eventuelt 
• Henvendelse fra en kommende fleksibel masterstuderende. Der arbejdes på at finde en faglig vejleder.  

 

Med venlig hilsen 
 
 

Torben Munk Damgaard 
Studienævnsformand / Lise Bille Byriel/ Lone Christensen 

Studienævnssekretærer 
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