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Se tillige alle bilag i First Agenda samt studienævnssager i SAGA. 
 

 

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

 
Ad 2 Godkendelse af referat fra mødet den 7. juni 2022 

(PVF) 
o Bilag 2a Referat  
 

Ad 3 Meddelelser (diverse) 
 
Mundtlige 

o Opfølgning på forplejning (BLW) 
o Ansøgertal (BLW/Alle) 1. Status på ansøgere.xlsx 
o Notat om refusion af deltagerbetaling master bilag 3a og 3b 

(BIE og LBB 
o HD udvalgsmøde den 23. august 2022 (LM) 
o HD seminardag (LM) bilag 3c 

   

Dagsorden 

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

Dato og tidspunkt  5. september 2022 kl. 09.30- 12.00 

Sted  Mødelokale M ved Statskundskab, Det samfundsvidenskabelige 
Fakultet, Odense 

Inviterede  Medlemmer: Kira Vrist Rønn (KVR), Per Vagn Freytag (PVF), Lars 
Meldgaard (LM), Jesper Raalskov (JR) (Mads Bøge Kristensen har 
pt orlov), Anne-Sophie Oxholm (ASO) (Eva Draborg har pt orlov) 
  
Øvrige 
Adm:  Lone Christensen (LOCH), Lise Bille Byriel (LBB), Britta 
Løck Worm (BLW), Mette Bie-Hansen (BIE) 
 
Studieledere: Niels Opstrup, Eva Riis, Peter Sørensen, Marianne 
Harbo Frederiksen  

 
Afbud fra  

 
Jacob Lyngsie, Jette Thuesen 

  

Mødeleder  Per Vagn Freytag, studienævnsformand 
 

https://syddanskuni-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/magh_sam_sdu_dk/Documents/EVU%20-%20ans%C3%B8gningsdata/1.%20Status%20p%C3%A5%20ans%C3%B8gere.xlsx?d=wd3f45f1f1514426ebb019d57d17fe9fc&csf=1&web=1&e=SiVpJo
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o HD fællesudvalgsmøde (LM) 
o Drøftelser af online pilotprojekt forsøgsordning HD - status (LM 

og LOCH) 
o SDU Fælles kodeks for adfærd (PVF) bilag 3d 
o Ny fagpakke på E2023 MIT "Resiliens xxx" inkl. brobygning. 

(LBB) 
o Serviceside med gode informationer om studieledelse (LOCH) 

-  servicesiden 
o Ny uddannelsesansvarlig FMOL (BLW): Til 1. september 2022 

overtager professor Vibeke Lehmann Nielsen fra Institut for 
Statskundskab posten som AU uddannelsesansvarlig for FMOL 
uddannelsen. 

o Opstart af MBA koordinationsgruppe Bilag 3e Kommissorium 
(BLW og PVF) 

o Temadag i Vejle om efter- og videreuddannelse (BLW) 
o Ekstern evaluering af uddannelsesadministrationen på SDU 

(BLW) - se https://sdunet.dk/da/nyheder/nyheder_fra_sdu/ana-
lyse-af-uddannelsesadministrationen 

Skriftlige: 
o Referat fra HD udvalgsmøde 13. juni 2022 Bilag 3f (LM) 

 
Ad 4 Studieordning og fagbeskrivelser MMT til godken-

delse (MHF) 
Studieleder Marianne Harbo Frederiksen præsenterer dels den nye master-
uddannelse dels studieordningen MMT med tilhørende fagbeskrivelser på de 
første to semestre.  

o Bilag 4a studieordning MMT – til godkendelse 
o Bilag 4b – 5xxx Fagbeskrivelser – til foreløbig gennemgang, ef-

tersendes til studienævnet, da fagbeskrivelser ved dagsordens 
udsendelse ikke er helt klar 

 

a           
b           
c           

Ad 5 Delpolitik 6 til gennemgang: Tilrettelæggelse og ud-
vikling af undervisning og uddannelse (PVF/LM/alle) 
Der findes udførligt oplæg fra studienævnsformanden i First Agenda. HD har 
behandlet delpolitikken på HD-udvalgsmøde, LM vil orientere studienævnet 
om HD s drøftelser af den aktuelle politik.  

o Bilag 5a Delpolitik 6 Delpolitik, tilrettelæggelse og udvikling af 
uddannelse og undervisning 

o Bilag 5b Oversigt over behandling af delpolitikker EVU - studie-
nævnet master - opdateret til møde 5. september 2022 

 

d   

Ad 6 Indkaldelse af ændringer til masterstudieordninger E2023 (LBB) 
o Bilag 6a Indkaldelse af studieordningsændringer til E2023 

e   

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsdunet.dk%2Fda%2Fundervisning-og-eksamen&data=05%7C01%7Clbb%40sam.sdu.dk%7C180decbea70a4dd67e4708da4f8638c3%7C9a97c27db83e4694b35354bdbf18ab5b%7C0%7C0%7C637909735133165196%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VDU%2FXE%2BpjMRFuOIlDMHlOOnU%2FhVtS%2FKHZ%2FU8Dh4w1f8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsdunet.dk%2Fda%2Fnyheder%2Fnyheder_fra_sdu%2Fanalyse-af-uddannelsesadministrationen&data=05%7C01%7Clbb%40sam.sdu.dk%7Ccec5ad339cec4360bb3808da87313cb9%7C9a97c27db83e4694b35354bdbf18ab5b%7C0%7C0%7C637970942774266906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VKLeYME2ggrG2JHFKgdHxUM3zznO7uv61z%2BSgKmSwQ8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsdunet.dk%2Fda%2Fnyheder%2Fnyheder_fra_sdu%2Fanalyse-af-uddannelsesadministrationen&data=05%7C01%7Clbb%40sam.sdu.dk%7Ccec5ad339cec4360bb3808da87313cb9%7C9a97c27db83e4694b35354bdbf18ab5b%7C0%7C0%7C637970942774266906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VKLeYME2ggrG2JHFKgdHxUM3zznO7uv61z%2BSgKmSwQ8%3D&reserved=0
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Ad 7 Erfaringer vedr. supplerende prøver MICS (KVR og 
LBB) 
Der samles op på erfaringerne med den supplerende prøve, som er afholdt 
til efterårsoptaget 2022 på MICS. Masterbekendtgørelsen giver mulighed for 
at tilrettelægge såkaldte supplerende prøver som optagelsesgrundlag for 
studerende, som mangler uddannelsesmæssige forudsætninger. Se studie-
ordningens formulering i First Agenda.  
 
Giver erfaringerne fra optag E2002 på MICS anledning til at supplerende 
prøver kan anvendes på andre masteruddannelser? 
 

o Bilag 7a Rammer for Supplerende prøve på MICS sommer 2022 – 
en slags ”fagbeskrivelse” 

o Bilag 7b Tidslinje supplerende prøver - MICS 2022 

f   

 
Ad 8 Medbestemmelse - mail fra rektorsekretariatet med 
evaluering af tiltaget (PVF) 
Se oplæg i First Agenda. 

o Bilag 8a Brev om midtvejsevaluering 
o Bilag 8b Skema til midtvejsevaluering 
 

Ad 9 Sanktion ved eksamensuregelmæssigheder (LBB) 
Der ønskes en drøftelse af fornyet opkrævning af deltagerbetalingen, når en 
studerende får en sanktion i forbindelse med eksamensuregelmæssigheder. 
 
Ad 10 Fag- og uddannelsesevalueringer master (PVF/alle) 
PVF kommer med et oplæg med fokuspunkter på baggrund af evaluerings-
resultaterne for forår 2022. 

o Fagevaluering - masterområdet - se bilag 7a - 7h 
o Uddannelsesevalueringer - master bilag 7i - 7m 

 
Ad 11 Fag- og uddannelsesevalueringer HD (LM/alle) 
LM kommer med en gennemgang fra drøftelserne med uddannelseslederne 
på HD 

o Bilag 11a - 11e er uddannelsesevalueringer 
o Bilag 11f - 11i er fagevalueringer  
 

Ad 12 Fleksible uddannelsesplaner MR til godkendelse 
(LBB) 

o Bilag 12a Uddannelsesplan til fornyet godkendelse  
o Bilag 12b uddannelsesplan til fornyet godkendelse 

 
Ad 13 Ansøgninger til orientering HD (LOCH) 
I alt 24 sager – se SAGA for detaljer  
 

a           
b           
c           



 

 Page 4 

o HD1 – 15 stk. 
1 stk. Forhåndsmerit for valgfag pba. Fag fra AU i ledelse på cph. Business 

3 stk. merit for flere fag pba. HA-fag 

1 stk. merit for Erhvervsret og Videregående erhvervsret pba. BA og cand.jur 

1 stk. merit for valgfag pba. Forskningsformidling fra cand.med. 

1 stk. merit for Erhvervsøkonomi pba. Erhvervsøkonomi fra UCL 

1 stk. merit for Erhvervsret og Organisation pba. Serviceøkonomuddannelse 

2 stk. merit for Erhvervsret pba. Transportjura 

1 stk. merit for Erhvervsøkonomi og Dataanalyse pba. udenlandsk uddannelse 

4 stk. dispensation til Afsluttende projekt i E22 – imødekommet 

 

HDR - 5 sager 
1 stk. AFSLAG merit for Strategisk ledelse pba. akademifag 

1 stk. AFSLAG dispensationsansøgning efter frist til deltagelse i onlineeksamen i 

Skatteret  

3 stk. dispensation fra gruppestørrelse i Praktisk seminar  

 

HDO – 4 stk.  
1 stk.  AFSLAG merit for Coaching pba. certificeringsbevis 

1 stk. udsættelse med aflevering af Afgangsprojekt - AFSLAG 

1 stk. merit for 4 valgfag pba. tidligere HDFR 

1 stk. forhåndsmerit for valgfag pba. 15 ECTS-point valgfag på HDO på AAU 

 
AD 14 Ansøgninger til orientering master (LBB) 
I alt 13 sager – se SAGA for detaljer 

o FMOL 
1 ansøgning om sygeeksamen grundet følgevirkninger af corona 
3 ansøgninger om sygeeksamen i flere omgange - alle imødekommet 
1 ansøgning om fjerneksamen masterprojekt grundet særlige omstændigheder - imø-
dekommet  
1 ansøgning om udsættelse af masterprojektet med yderliger et år - imødekommet 
1 ansøgning om merit for tre fra SDU MPL og MBA - imødekommet  
 
MBA 
1 ansøgning om trediegangs deltagelse i masterprojektafhandling ved genindbetaling 
af deltagergebyr  med 50% - imødekommet 
1 ansøgning om merit ved indskrivning på baggrund af fag fra MBA AU - imødekom-
met med 5 fag 
 
MPQM 
1 ansøgning om sygeeksamen - imødekommet 
1 ansøgning om fjerneksamen - imødekommet  
 
MPM 
1 ansøgning om merit for to fag taget på FMOL - imødekommet 
 
MPI 
1 ansøgning om 5. gangsforsøg til metodeprojektet med krav om genbetaling på en-
ten 1500 kr eller 50 % - imødekommet 
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Ad 15 Eventuelt 
 
 
 
 
 
På formandens vegne/ 
 
Per Vagn Freytag og  
 
Lise Bille Byriel og Lone Christensen 
Studienævnssekretærer/ 
Studienævn for EVU, HD- og mastersekretariatet 
 a           

b           
c           

 d   

 e   

 f   

 
 

 

g   
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h   

 a   

 


