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Studienævn for Efter- og videreuddannelse (EVU) 
 
 

Referat 
 

Studienævnsmøde d. 19. august 2020 
 

Sted: Campus Odense Lokale O94 12.00 – 13.00  
 

Deltagere: Lars Meldgaard (LM), Eva Draborg (EUD), Mads Bøge Kristiansen, Mette Kjærgaard 
Thomsen (MKT), Camilla Ulrich Hess deltager via Zoom 

 
Deltagere udenfor studienævnet: Lise Bille Byriel (LBB), Lone Christensen, Eva Riis, Jette 
Thuesen, Britta Løck Worm (BLW) 
 
Afbud: Per Vagn Freytag (studienævnsmedlem), Niels Opstrup (studieleder), Stephen Mark Rosenbaum 
(studieleder) 

 
 

Alle bilag kan ses i First Agenda, og ansøgninger samt afgørelser kan ses i SAGA. Systemerne kræver 
log- in. 
 

1. Godkendelse af dagsorden (MKT) 
• Godkendt med enkelt tilføjelse under Eventuelt vedrørende kommende studieledermøder 

 
 
2. Godkendelse af referat ordinært møde den 2. juni 2020 (MKT) 

• Referat fra 2. juni 2020 Godkendt 
 
 
3. Meddelelser  

• Orientering om møde i HD udvalg 2. juni 2020 (LM) 
 LM orienterede kort fra mødet med henvisning til referatet, der er udsendt som bilag til dagsordenen 
 

• Optagelsestal og oprettelse af hold HD1 og 2 E20 (LM) 
Der har samlet set været en lille fremgang på HD1 og HDFR, men i desværre et fald på de øvrige HD 2. 
dels linjer og desværre bliver Salg og marketing ikke oprettet i år. Det er overraskende, at det er gået ud 
over holdene på Fyn og Jylland, hvorimod optaget på Sjælland er forbedret. 
Samlet fald i hele optaget er heller ikke tilfredsstillende. Der vil blive sat ind på bedre tal næste år. 
 
Der er HD dag for undervisere og administration den 25. august 2020, denne afholdes på ZOOM med 

Dato:19. August 2020 
Tidsrum: 12.00 – 13.00 
Lokale: O 94 Campus Odense 
Link til Zoom  

 

https://web.firstagenda.com/viewagenda/view/1913916#/
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oplæg om bl.a. onlineundervisning med mere. 
 

• Optagelsestal og oprettelse af uddannelser master E20 (BLW) – rykkes til under evt. 
 

4.  Behandling af uddannelsesberetninger MPM og MPI 
 

Der tages udgangspunkt i SWOTanalysen og handlingsplanerne/fremtiden på den enkelte uddannelse. 
 

• Uddannelsesberetning MPM (NO/MKT) – behandlet 
 
Pointer fra beretningen: 
MKT fremlagde på MPM´ s vegne: MPM er et stærkt brand og en anerkendt uddannelse, uddannelsen er 
veletableret og man har værdifulde netværk med bl.a. MPM dagen. Optagelsestal og valgfag skal gerne 
styrkes. Den nye uddannelse evalueres grundigt, når 1. hold dimitterer til sommer 2021. Der er ligeledes et 
ønske om samarbejde om valgfag. 
 
Kommentarer: 
EUD: På MPQM tilbydes Strategisk kommunikation med eget fagnummer. 
ER: På MPI vil man gerne samarbejde med at udvikle og synliggøre nye valgfag, fx bæredygtighed 
På tværs af faglige områder. 
LBB: Arbejde på valgfagsportalen igen – et arbejde der er påbegyndt, men ikke afsluttet. 

 
• Uddannelsesberetning MPI (ER) 

 
Pointer fra beretningen: 
ER: På MPI er man tilfredse med optaget, der fordeler sig over halvårlige næsten ligelige optag. Det er en 
styrke i de to emner, som uddannelsen adresserer, nemlig Projektledelse og Innovation. Den nye 
studieordning har vist sig yderst holdbar. Styrken er også den stærke forankring i SDU´s 
forskningsområder. Stærkt motiverede studerende og en god alumnegruppe. 
 
Lidt mere volumen ville give en mulighed for at lave valgfag, men det kræver altså flere studerende. 
ER/MPI vil gerne udvikle bæredygtighedstankegangen.  
 
Kommentarer: 
MBK: FMOL har et bæredygtighedsfag, som der kan kigges på.  
ER: Masterkursus: her åbnes op for et af de populære fag kan bruges, nemlig Data, disruption og 
beslutninger. 
 
 
5. Evalueringer på masterområdet (MKT) 
 

Formandens sammenfatning på foråret 2020 s evalueringer af fagene på 
masteruddannelserne sendes til medlemmer og studieledere som bilag med dette referat. 

 
MKT:  

  På enkelte fag (især fag under 3+ og med 3+) ses det  
 Gik for lang tid før plan for omlægning af undervisningen  
 Utilfredshed med (sen) omlægning af eksamen  
 Vil foretrække undervisning via Zoom frem for lydfiler, da ellers svært at 

diskutere tingene  
 Lav fagligt udbytte pga. COVID-19  

 
Der er tre fag flere med score på under 3, set i forhold til sidste forår. Det handler om fire 
fag i alt. Årsagerne til dette drøftes på mødet, og der handles på disse fag, idet studieleder 
sørger for at adressere dette sammen med fagansvarlig.  
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6. MR (JT) 

  Jette Thuesen orienterer om fremtiden indenfor rehabiliteringsområdet.  
 

Der optages aktuelt ikke nye studerende, udover studerende på enkeltfag og   
masterkurser. Styrkelse af rehabiliteringsfagene sker fremover på 
kandidatuddannelserne., men studieordningen lever videre så længe vi er forpligtede. Der 
arbejdes med tilbud om fleksible forløb til nuværende studerende samt de 
enkeltfagsstuderende, som har ønsket et samlet forløb. Disse forløb bliver af mere 
fleksibel karakter, hvorfor studienævnet vil få flere sager og uddannelsesplaner til 
godkendelse. 
 

 
7. Studiemiljøundersøgelsen 2019 – godkendelse af handlingsplaner SUND 
 

• Bilag 7a MR handlingsplan (JT) Godkendt.  
• Bilag 7b MPQM handlingsplan (EUD) Godkendt.  

 
 

8.   Censorrapporter Masteruddannelser (LBB) – til orientering 
 

• Censorrapporter vinter 2019/2020 og sommer 2020 fra Erhvervsøkonomisk censorkorps og 
censorkorpset på Statskundskab dog minus FMOL fag 

 
LBB: Fagligt var der kun en enkelt kommentar fra en censor på MBA vedr. lidt uklare læringsmål. Ellers 
kun ros til afviklingen af eksamen set fra censors stol.  
 
Derudover ses kun kritik af vejledning ift. at finde vej og at finde en parkeringsplads. Det er ganske enkelt 
svært for udefra kommende censorer, samt  andre gæster og nye studerende (viser det sig i diskussionen af 
denne problematik på mødet) at finde vej og at finde parkering.  
 
Dertil kommer pt. manglende adgangskort i form af studiekort til tiden, og den lukkede dørpolitik vedr. 
adgang til matriklen. Dette vil blive adresseret i sekretariatet.   

 
 

9. Ansøgninger til afgørelse 
3 ansøgninger til afgørelse FMOL ift. corona relaterede forhold. 
 
Der er kommet tre ansøgninger om forskelligt grundet Corona. Da disse tre ansøgninger udfordrer vores     
allerede fastsatte principper, drøftes ansøgningerne på mødet, dog uden entydig konklusion. LBB  
fremfører bl.a. at vi må revidere vores nuværende notat ud fra de erfaringer, som vi har pt.  
 
 

10.  Afgjorte ansøgninger HD – til orientering (LM og LOCH) 
 Følgende ansøgninger blev taget til efterretning, 27 i alt 
 
HD 1. del  
 
Ansøgning om 4. prøveforsøg i Samfundsøkonomi 
Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist af Afgangsprojekt - sygdom 
Ansøgning om 4. prøveforsøg i Samfundsøkonomi 
Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist af Afgangsprojekt - sygdom 
Ansøgning om Afsluttende projekt i efterår 
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Ansøgning om Afsluttende projekt i efterår 
Ansøgning om dispensation til reeksamen i Samfundsøkonomi 
Ansøgning om merit for Erhvervsret (cand.jur) 
AFSLAG på ansøgning om merit for VF pba. ikke ECTS-belagt tilbudsfag fra AU 
Ansøgning om merit/startmerit for Erhvervsøkonomisk metode pba. tidligere diploming.udd. 
Delvis AFSLAG på ansøgning om merit/startmerit for EØ og Organisation pba. HA-fag 

 
 
 
HDO 
 
AFSLAG på ansøgning om merit for Projektledelse 
Ansøgning om forhåndsmerit - 1 VF pba. VF fra AU 

HDR 

Ansøgning om 4. prøveforsøg i Eksternt regnskab 

Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist af Afgangsprojekt - sygdom 

Ansøgning om dispensation fra gruppestørrelse - Praktisk seminar 

Ansøgning om dispensation fra gruppestørrelse - Praktisk seminar 

Ansøgning om dispensation fra gruppestørrelse - Praktisk seminar 

Ansøgning om dispensation fra gruppestørrelse - Praktisk seminar 

Ansøgning om dispensation fra gruppestørrelse - Praktisk seminar 

Ansøgning om dispensation fra gruppestørrelse - Praktisk seminar 

Delvis AFSLAG - deltagelse i reeksamen i Skatteret, men disp. til at fortsætte på fagene på 3. sem. 

Ansøging om dispensation til ekstra tid til eksamen - amning  

Ansøging om dispensation til ekstra tid til eksamen - dysleksi 

Ansøgning om merit for Praktisk seminar og 1 VF pba. fag fra BA-udd. fra RUK 

Ansøgning om merit for Praktisk seminar pba. fag fra cand.soc. Fra CBS 

AFSLAG på ansøgning om merit/startmerit for Økonomistyring -bla. pba. fag fra HA+kontorudd.  
 

11.  Afgjorte ansøgninger Master – til orientering (LBB) 

MPQM 

1 ansøgning om udsættelse af aflevering af masterprojekt - imødekommet  

MBA 

1 ansøgning om forhåndsmerit for tre fag fra MBA ind på FMOL - imødekommet 
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1 ansøgning om brug af omprøvedato på faget Innovationsstrategi og forretningsmodeludvikling - 
imødekommet 

MPM  

3 ansøgninger om udsættelse af aflevering af masterprojektet Coronarelateret - alle imødekommet 

MPI 

1 ansøgning om genindskrivning på MPI på baggrund af allerede beståede fag fra MPL i henhold til 
overgangsordningen i studieordningen. Vedkommende mangler kun sit masterprojekt. Plan 
imødekommet. 

FMOL 

1 ansøgning om forhåndsmerit for et fag på 5 ECTS-point taget på Master i militære studier - 
imødekommet 

1 ansøgning om udsættelse af opgave på metodefag grundet sygdom, udsættes til aflevering til vinter 
20/21 - imødekommet 

1 ansøgning om forhåndsmerit for fag fra FMOL ved overflytning til MPQM, således at ansøger frit kan 
vælge hvilket fag, der skal bruges som valgfag på MPQM - imødekommet. 

1 ansøgning om genindskrivning – imødekommet. 

1 ansøgning om genindskrivning. Ansøger har kun taget et fag i 2015 og får derfor fornyede 6 år som 
ramme for resten af uddannelsen. Imødekommet. 

1 ansøgning om genindskrivning på FMOL - imødekommet og indskrives på den nye studieordning ved 
ansøgning. 

 

12.  Eventuelt 
 
BLW: Optaget E20 holder i store træk i år trods udfordringerne i foråret. Dog optager master i 
rehabilitering ikke i år, der arbejdes på fleksible løsninger for alle studerende. Sekretariatet overvejer, 
hvilke rekrutteringstiltag, vi bør fokusere og vil komme med oplæg til studieledergruppen inden for en 
overskuelig fremtid.  
 
Prodekanen har besluttet, at vi genoptager studieledermøder i efteråret. Disse bliver indkaldt til hver 6. 
uge samt et længerevarende møde per semester, hvor et overordnet tema behandles. Vi sørger for sammen 
med Mette at afklare, hvordan vi adskiller emner til studieledermøderne og til studienævnet, således at vi 
ikke får overlap. 
 
BLW: Der er en ny masteruddannelse på vej, forkort arbejdstitel er MICS – Masteruddannelse i Cyber 
Security med primær forankring på Statskundskab. Der arbejdes henimod akkreditering, så opstart nås  
allerede i E21. 
 

Med venlig hilsen 
 
Mette Kjærgaard Thomsen  
 
Studienævnsformand    / Lise Bille Byriel/ Lone Christensen 

Studienævnssekretærer 
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