Dato: 23-03-2020
Tidsrum: 09.30 – 12.00
Skype møde

Studienævn for Efter- og videreuddannelse (EVU)

Referat
Studienævnsmøde d. 23. marts 2020
Deltagere: Niels Opstrup (NO), Lars Meldgaard (LM), Mads Bøge Kristiansen (MBK), Per Vagn
Freytag (PVF). Eva Draborg (EUD)
Deltagere udenfor studienævnet: Lise Bille Byriel (LBB); Lone Christensen; Eva Riis (ER);
Britta Løck Worm (BLW), Jan Guldager Jørgensen (JGJ), Karin Bruun (KB)
Afbud: Stephen Mark Rosenbaum, Camilla Ulrich Hess
Alle bilag kan ses i First Agenda, og ansøgninger kan ses i SAGA.

Punkt 15: Drøftelser ift. coronasituationen

Jan Guldager Jørgensen og Karin Bruun deltager i første del af mødet ift. Coronarelaterede tiltag
punkt 15 på dagsordenen. Følgende blev fremlagt og diskuteret
•

Kommende procedure for ændringer af eksamensformer, herunder ændringer i
fagbeskrivelserne

•

Omlægning af undervisningen

•

Tilbagebetalings- og udsættelsesproblematik

•

Udskydelse af frister for længerevarende opgaver.

•

FAQ til deltidsstuderende er på trapperne

1. Godkendelse af dagsorden (PVF)
• Dagsorden: Punkt omkring Coronasituationen flyttes. Ellers godkendt.

2. Godkendelse af referat ordinært møde den 3. december 2019 (PVF)
•
•

Referat fra konstitution godkendt uden bemærkninger
Referat ordinært møde 27. januar godkendt uden bemærkninger
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3. Konstitution 2020 (PVF)

Da den tidligere formand er udtrådt pr. 1. marts 2020, skal der konstitueres et nyt studienævn. Niels
Opstrup, studieleder på MPM, er indtrådt som nyt medlem i Torben Damgaards sted.
Konklusioner:
• Der blev ikke fundet en ny studienævnsformand. PVF og BLW orienterede derfor om den videre
proces ift. at få posten besat.
• Fra dags dato påtager PVF sig midlertidigt formandskab til og med 1. maj, herunder behandling
af ansøgninger og andre henvendelser. NO påtager sig mødelederrollen derefter. Næste
studienævnsmødet er berammet til 3. juni 2020.
• På grund af den usikre situation vil der helt sikkert være behov for møder i løbet af foråret.

4. Meddelelser

Mundtlige
• Kurt Klaudi Klausen, SDU, tidligere studieleder på FMOL og MPM, er udpeget som medlem af
en national gruppe, ”Arbejdsgruppen for eftersyn af offentlige lederuddannelser”. Der
afrapporteres i forår 2021.
• HD ved LM: Fortalte om den øgede valgfrihed på HD ift. sammensætning af HD uddannelsen.
Erhvervsøkonomifaget på HD 1 splittes op. HD 2 Marketing Management skifter titel meget
snart. Titlen er det ikke pt. endeligt forhandlet på plads. Alt sammen fra efterår 2020.

Handleplaner dimittendundersøgelser (studieledere)
•
•
•
•
•

MPQM – taget til efterretning
MPL – taget til efterretning
FMOL - taget til efterretning
MPM - taget til efterretning
MR – taget til efterretning

Tværgående kommentarer: Erfaringer med brug af Linked In og sociale medier blev efterlyst. Dette er
indmeldt som punkt til et kommende studieledermøde, der afholdes i september 2020. LBB orienterer
om en kommende valgfagsportal fra E2020 som skal gøre det lettere at se og finde fag på tværs af
uddannelserne.

5. Ekspertpanelmøde MPM og FMOL 2020 (NO og MBK)

• Handleplan – behandlet
Kommentarer fra studieleder på MPM og FMOL forskellige fortællinger skal tegnes skarpere op: i
forhold til den fleksibilitet og progression som der er. På FMOL vil man arbejder på at få flere, der
gennemfører hele uddannelsen, og det undersøges om masterprojektet opleves som bremsende for dette.

6. Ekspertpanelmøde HD (LM)

• Handleplan behandlet.
Anbefalingerne fra panelet hænger meget godt sammen med indhold i uddannelsesberetningen.
I forhold til at skabe et community vil man forsøge at optimere arbejdet med og brugen af fx LinkedIn.
Vi skal nok forsøge af modernisere uddannelsen og blive bedre til løbende at skifte ”gamle” fag ud.

7. Evalueringer E19 – master (JT, ED, NO, MBK, PVF, ER)
•

Alle deltagende studieledere forholdt sig til egne evalueringer ift. evalueringsresultaterne,
ønskede forbedringer eller andre tiltag. Herunder forholdt nævnet sig særskilt til fag evaluereret
under en score på 3,0.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

LBB: Fremover bør evalueringerne ift. studienævnets årshjul tidligere på møde, så erfaringerne
kan bruges i planlægningen af semestret.
Tværgående: Ønske om at studieledelsen kan tilgå evalueringerne førend der er udfyldt
handlingsplan. En manglende handlingsplan på et fag = ingen adgang til data. Systemet rykker
hver uge for udfyldelse af handleplan, derefter lukkes der manuelt ned. Typisk medio januar.
Svarprocent steget fra 52 til 59 % i semestret.
Kommentarer MPQM. Slidediskussion. Slides er undervisers redskab og skal forstås som en
hjælp, det er ikke et krav at man får disse lang tid i forvejen. Èt fag har haft en koordinerede
gennemgående person på, men fra næste semester sker der igen ændringer. EUD kæmper med
dette fag med at få rettet op på dette fag.
MR – ligger pænt her på den nye studieordning.
MPM – fik rettet op på fag med ekstern underviser, så det endte med ok evalueringer og de
studerende følte sig hørt.
FMOL – et fag er lavet om ift. evalueringer på under 3,0. Uheldige omstændigheder.
MPI – et fag er lavet om ift. evalueringer på under 3,0. Uheldige omstændigheder.
MBA – ser ok ud.
MIT – ingen bemærkninger

8. HD fagevalueringer til orientering (LM)

Svarprocent uændret på 36%. LM: Vi arbejder selvfølgelig stadig på at få den forbedret. LM bemærker
at evalueringsset-up skal yderligere tilpasses, i det der er nogle uregelmæssigheder ift. fagkoder.
Uddannelsesledere har fulgt op på alle evalueringerne. Det kan ses i bilagene.
9. Delpolitik 1 Rekruttering og optag – til behandling (LOCH og PVF)
• Delpolitik 1. Delpolitikken er behandlet på mødet.
Proces: Til næste gang bør man kigge i uddannelsesberetningerne ift. den enkelte delpolitik og
kigge på den derud fra. Formand/ mødeleder udstikker herfra hvad vi dykker ned i afhængig af
delpolitikken og især relevans ift. deltidsområdet. HD kører egen proces og behandling fra HD
kan tages med som inspiration.

10. Høring over forslag til ny studieordning MIT (LBB)

MIT under It-vest har arbejdet med en ny studieordning, der skal gælde fra september 2020.
LBB melder kommentarer ind til Jan Stentoft, der sidder i koordinationsudvalget. Den
kommer til endelig godkendelse på studienævnsmødet i juni.
• Ændringsforslag til Studieordning 2020 - høring til koordinationsudvalget
• Studieordning MIT 2020 NYT forslag
• Ændringsforslag til fagbilag 2020
• Nuværende studieordning fra 2017

11. Studiemiljøundersøgelsen 2019 (BLW og LBB)

BLW og LBB kommer med udkast til opmærksomhedspunkter. Disse sendes i høring. Der er
kommet nye deadlines for indmelding.
• Rapport SMU 2019
• Skabelon til Opmærksomhedspunkter – deadline 7. maj.
• Skabelon til handlingsplaner på fakulteterne – deadline 10. august

12. Afgørelser – master – til orientering (LBB) 6 stk – alle taget til efterretning

Se SAGA for nærmere detaljer (sorter på uddannelse) samt oversigt i First Agenda.
• FMOL – forhåndsmerit for to fag a 5 ECTS-point fra MIT. Imødekommet. Ikke i SAGA.
• FMOL - forhåndsmerit for i alt tre fag, et fra MPL, to fra MGP AAU. I alt 15 ECTS-point.
Imødekommet.
Side 3 af 2

•
•
•

FMOL – 2 ansøgninger om udsættelse af masterprojekter pga. sygdom – imødekommet
FMOL – genindskrivning. Imødekommet.
MR – udsættelse af masterprojekt pga. sygdom. Imødekommet.

13. Afgørelser HD – til orientering (LOCH) 9 stk – alle taget til efterretning

Se SAGA for nærmere detaljer (sorter på uddannelse) samt oversigt i First Agenda.
• HDR - 3 sager - Afgangsprojekt sideløbende med 3. semester. Imødekommet.
• HDR - Prøve i udlandet (Norge). Godkendt.
• HDR - Dispensation - Afgangsprojekt - mangler Eksternt regnskab. Imødekommet.
• HD1 - Dispensation - Deltagelse i reeksamen
• HD1 - Dispensation for tilmeldings- og afleveringsfrist Afsluttende projekt. Imødekommet
• HDO - Forhåndsgodkendelse - HDMM-fag kan meritoverføres til valgfag på HDO

14. Drøftelser ift. Corona situationen- tiltag med mere

Punktet her vil tilrettelægges ift. den aktuelle situation om 8 dage. Se øverst i referatet.

15. Eventuelt

Intet at bemærke.

Med venlig hilsen
Per Vagn Freytag
Studienævnsmedlem og mødeleder

/ Lise Bille Byriel/ Lone Christensen
Studienævnssekretærer
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