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1. Godkendelse af dagsorden (PVF) 
o Bilag 1a Dagsorden ordinært møde 

 
2. Godkendelse af referat SN-møde d. 31. oktober 2022 

(PVF) 
o Bilag 2a Referat 

 
3. Meddelelser (diverse) 
Mundtlige 

 Forårets møder - mulige datoer i marts/april og juni måned 
(PVF) 

   

Dagsorden 

Emne  Ordinært møde i Studienævnet for Efter- og videreuddannelse på sam-
funds- og sundhedsvidenskab 
 

Dato og tidspunkt  1. December 2022 09.30 – 12.00 

Sted  Loungen, mødelokale Stævnen, Campus Odense 

Inviterede  Medlemmer: Per Vagn Freytag (PVF), Jesper Raalskov (JR), Eva Dra-
borg (EUD), Kira Vrist Rønn (KVR) 
  
Øvrige 
Adm:  Lone Christensen (LOCH), Lise Bille Byriel (LBB), Britta Løck 
Worm (BLW), Mette Bie-Hansen (BIE) 
Gæster: Til punkt 11 kl. 11.00 deltager Udviklingschef Bettina Lund-
gaard Hansen fra MIT It-vest og Mette Søberg Kristiansen, uddannel-
seskoordinator MIT SDU  
 
Studieledere i øvrigt: Jacob Lyngsie, Eva Riis(tentativt), Marianne 
Harboe Frederiksen (til 10.45), Niels Opstrup (tentativt) 

 
Afbud fra  

 
Lars Meldgaard (LM) 

   

Mødeleder  Per Vagn Freytag, studienævnsformand 
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 Fagbeskrivelser - indkaldelse E2023 - master (dec/deadline 15. 
marts) og HD (jan /februar/deadline 1. april) (BLW og LBB) Bi-
lag 3a  

 HD fællesudvalgsmøde den 30. november 2022.(LM) 
 Ansøgertal- og optagelsestal tal F2023 (BLW) - link til oversigt 

sendes løbende til jer. Nyeste tages med til selve mødet. 
Skriftlige 

 Bilag 3b Referat HD-udvalgsmøde den 12.10 og fortsat møde 
den 31.10 (LOCH) 

 Bilag 3c Notat om behandling af eksamensklager samf.  -  er 
sendt til alle studieledere samt uddannelseskoordinatorer (LBB) 

 Bilag 3d Evaluering af hele uddannelser master og HD - tilrettet 
spørgeramme (PVF og LBB) 

 
4. Online eksamen – forsøgsordning HD (LOCH) – til beslut-

ning 
Kort oplæg med resultater og anbefalinger fra forsøgsperioden med online eksa-
men på HD 

o Bilag 4a Evt. notat til beslutning 
 

a           
b           
c           

5. Dekanatets indstilling vedr. EVU (BWL og PVF) 
Overordnet proces skitseres 

 MBA og HD 
 Øvrigt udbud 

 

d   

6. Betalingsnotat opdateret med HD (LBB og LOCH) 
Notat om betaling er opdateret med HD regler. Notatet beskriver bl.a. betalings-
dækning, frister samt regler for indskrivning på samme fag efter betalingen er 
udløbet. 

o Bilag 6a Betalingsnotat 
 

e   

7. Ansøgninger til orientering HD (LOCH) 
I alt 32 sager kan ses i SAGA - https://saga.sdu.dk/studyboard/5/meetings 
  

HD1 – 11 sager 
7 stk. merit for flere fag pba. HA-fag - imødekommet 
1 stk. merit for Samfundsøkonomi pba. Akademifag - imødekommet 
1 stk. dispensation til Afsluttende projekt sideløbende med Virksomhedens 
finansielle planlægning – imødekommet 
1 stk. ekstra tid til eksamen pba. kronisk sygdom – imødekommet 
1 dispensation til reeksamen i obligatorisk opgave i Samfundsøkonomi - 
imødekommet 
 
HDR - 20 sager 
1 stk. AFSLAG på merit for Strategisk ledelse pba. fag fra BA og Cand.mag. 

f   

https://saga.sdu.dk/studyboard/5/meetings
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i IVK fra AAU 
4 stk. merit for flere fag pba. HA-fag - imødekommet 
6 stk. ansøgning om eksamen i udlandet - imødekommet 
1 stk. 4. eksamensforsøg i Eksternt regnskab - imødekommet 
1 stk. ekstra tid til eksamen pba. ADHD – imødekommet 
4 stk. ekstra tid til eksamen pba. dysleksi – imødekommet 
2 stk. dispensation til reeksamen i Strategisk ledelse - imødekommet 
1 stk. dispensation til reeksamen i Videregående skatteret - imødekommet 
 
HDO – 1 sag  
1 stk. ansøgning om eksamen i udlandet - imødekommet 

 
8. Ansøgninger til orientering master (LBB) 
I alt 21 ansøgninger og henvendelser - 5 af disse er ikke i SAGA (forhåndsme-

ritansøgninger fra ikke-studerende og refusionssager). 
https://saga.sdu.dk/studyboard/5/meetings 
 
MR 2 ansøgninger om 
- betalingsforlængelse masterprojektet - imødekommet 
- særlige prøvevilkår - imødekommet 
FMOL 13 ansøgninger om  
- 1 eksamen i udlandet masterprojekt - imødekommet  
- 9 studietidsforlængelse - imødekommet 
- 1 afvist ansøgning om studietidsforlængelse grundet søgt for tidligt ift. ak-
tuel tidsgrænse i 2027 
-  1 ansøgning om merit for et fag fra FAK MMS - imødekommet 5 ECTS-po-
int  
- 1 ansøgning om merit for fag fra DPU master 10 ECTS-point - imødekom-
met 
- 1 forespørgsel på forhåndsmerit for kurser fra bl.a. Lægeforeningens ledel-
seskursus samt efteruddannelse fra udlandet  - afvist  dels grundet mang-
lende hjemmel, dels grundet manglende fagligt sammenfald med FMOL 
(ikke i SAGA) 
MICS 1 forespørgsel på  
- 1 forhåndsmerit for to fag fra FAK MMS - 1 afslag og 1 imødekommet (ikke 
i SAGA) 
MIT 2 ansøgninger om  
- 1 eksamen i udlandet (Norge) alle fag på fagpakken i Datasikkerhed - imø-
dekommet 
- 1 fag på fagpakken i Datasikkerhed - imødekommet 
Refusionsager 3 henvendelser ved refusion efter 1. september 2022  
- 1 afslag FMOL 
- 2 imødekommet en fra MPQM og en fra FMOL 

 

a           
b           
c           

https://saga.sdu.dk/studyboard/5/meetings
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9. Fagbeskrivelser MIT - ny fagpakke Business Continuity 
Management til godkendelse (PVF og LBB) 
o Bilag 9a Skema Indberetning MIT E2023 
o Bilag 9b Fagbeskrivelse Business Continuity Management eksternt 

perspektiv - fag 1 
o Bilag 9c Fagbeskrivelse Business Continuity Management internt 

perspektiv - fag 2 
o Bilag 9c Fagbeskrivelse Business Continuity Management i praksis - 

fag 3 
 

10. Evalueringsrapport MIT (alle) 
MIT har evalueret hele uddannelsen pr. 23. september 2022, læs selvevalue-
ringsrapporten som afsæt til næste punkt på dagsorden.  
 
11. Besøg af IT-vest ved Udviklingschef Bettina Lundgaard 
Hansen (alle) 
Fra 11.00- 12.00. Se spørgsmål til drøftelse i First Agenda. 
 
12. Eventuelt 
 
 
På formandens vegne/ 
Per Vagn Freytag  
 
Lise Bille Byriel og Lone Christensen 
Studienævnssekretærer/ 
Studienævn for EVU, HD- og mastersekretariatet 

 


