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https://web.firstagenda.com/committees/188100/agendas/2553046 

 

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

 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. april 2022 (PVF) 

o Bilag 2a Referat  
 

3. Meddelelser (diverse) 
 
Mundtlige 

o Aktivitetslister master og HD (LBB) 
o Opfølgning fra studieledermødet vedr. data - se link her  

 25.02.22 
o Opgaver på MIT (BLW) 
o MMT - nyt om den nye masteruddannelse (BLW) 
o FMOL studielederpost i E2022 (MBK) 

 
 

   

Dagsorden 

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

Dato og tidspunkt  7. juni 2022 kl. 10.00- 12.30 

Sted  Opdateret Via Teams link i OUTLOOK indkaldelsen 

Inviterede  Medlemmer: Kira Vrist Rønn (KVR), Per Vagn Freytag (PVF), Lars 
Meldgaard (LM), Mads Bøge Kristiansen (MBK), Eva Draborg 
(EUD) 
  
Øvrige 
Adm:  Lone Christensen (LOCH), Lise Bille Byriel (LBB), Britta 
Løck Worm (BLW), Mette Bie-Hansen (BIE) 
Suppleanter: Anne-Sophie Oxholm, Jesper Raalskov 
Studieledere: Niels Opstrup, Eva Riis (foreløbigt), Jacob Lyngsie, 
Jette Thuesen 

 
Afbud fra  

 
Kira Vrist Rønn, Anne-Sophie Oxholm, Jesper Raalskov 

  

Mødeleder  Per Vagn Freytag, studienævnsformand 
 

https://syddanskuni.sharepoint.com/:f:/r/sites/EVU-studieledere9/Delte%20dokumenter/General/EVU-SL-m%C3%B8der%202022/25.02.22?csf=1&web=1
https://syddanskuni.sharepoint.com/:f:/r/sites/EVU-studieledere9/Delte%20dokumenter/General/EVU-SL-m%C3%B8der%202022/25.02.22?csf=1&web=1
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Skriftlige  
o Link til Ansøgertal HD og Master (BLW) - nyt er adgang via link til portal, 

Link til ansøgningsoversigt:  
 

 1. Status på ansøgere.xlsx 
  
4. Dansk sprogkrav til master uddannelser for ansøgere med uden-

landsk adgangsgivende eksamen (LBB og MBK) – drøftelse 
 
Med udgangspunkt i en aktuel sag fra FMOL ønskes en kort drøftelse af hvilke 
krav, der specifikt skal stilles til ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende 
eksamen, når dansk er primære undervisningssprog på masteruddannelsen. 
 

o Link til hjemmeside med FMOL adgangskrav https://www.sdu.dk/da/ud-
dannelse/efter_videreuddannelse/master/offentligledelse/ansoegnings-
skema - se fanen Adgangskrav. 
 

5. Sprogkrav til masteruddannelser på engelsk (BLW og LBB) – drøf-
telse 

Der ønskes en drøftelse af hvilket krav til engelsk og dokumentation heraf fakul-
tetet/studienævnet synes er rimeligt på uddannelser udbudt på engelsk (MICS 
og MMT) 

o Bilag 5a Afgørelsesbrev MMT 
o Bilag 5b Afgørelsesbrev MICS 
 

a           
b           
c           

6. Behandling af AOL - rapport MPM (NOP) 
Der foreligger en AOL - rapport til udfyldelse, indstillet af AOL komitéen for ud-
dannelsen. 

o Bilag 6a AOL- rapport MPM 
 

d   

7. Indstilling af studieleder MMT - Master in Management and Techno-
logy (PVF) 

o Bilag 7a Indstilling fra institutleder Dannie Kjeldgaard 

e   

8. Uregelmæssigheder til eksamen - oversigter til drøftelse (diverse) 
Der ses en mindre stigning i sager på EVU området. Giver det anledning til be-
tragtninger ift. at imødekomme dette?  
 

o Bilag 8a Uregelmæssigheder til eksamen 2021 – Årsrapport fra stu-
dieservice SDU 

o Bilag 8b Rapport 2022 Uregelmæssigheder til eksamen - samfunds-
videnskab 

f   

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
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
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/efter_videreuddannelse/master/offentligledelse/ansoegningsskema
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/efter_videreuddannelse/master/offentligledelse/ansoegningsskema
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/efter_videreuddannelse/master/offentligledelse/ansoegningsskema
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9. Revision af fleksible uddannelsesplaner til orientering og godken-

delse (LBB) 
o Bilag 9a Revideret uddannelsesplan Fleksibel master i administration og 

ledelse 
o Bilag 9b Revideret uddannelsesplan fleksibel master i rehabilitering og 

ledelse 
 
10. Ansøgninger til orientering HD 64 stk. (LOCH) 

Se alle ansøgningerne i SAGA 
https://saga.sdu.dk/studyboard/5/meetings - sorter på uddannelser ift. overblik  
 
HD1 – 24 stk. 
10 stk. dispensation – gruppestørrelse i Erhvervsøkonomisk metode – imødekommet 
5 stk. dispensation – gruppestørrelse i Dataanalyse – imødekommet 
1 stk. dispensation udsættelse med aflevering af eksamensopgave i Dataanalyse – imødekom-
met 
1 stk. dispensation særlige prøvevilkår - imødekommet 
1 stk. godkendelse af eksamen i udlandet - imødekommet 
1 stk. merit for Erhvervsøkonomisk metode pba. fag fra KU og SDU – imødekommet 
1 stk. merit for Erhvervsret pba. Entrepriseret – imødekommet 
1 stk. merit for Erhvervsret pba. Ba jur. - imødekommet 
3 stk. dispensation reeksamen grundet sygdom + usædvanlige arbejdsforhold – imødekommet 
 
HDR - 34 stk. 
29 stk. dispensation til Afgangsprojekt sideløbende med 3. semester – imødekommet 
1 stk. dispensation til at læse 1. og 3. semester sideløbende - imødekommet 
1 stk. dispensation udsættelse med aflevering af Afgangsprojekt- elitesportsudøver - imøde-
kommet 
1 stk. dispensation – gruppestørrelse i Praktisk seminar – imødekommet 
1 stk. dispensation – eksamensafmelding efter frist – imødekommer 
1 stk. dispensation påbegyndelse sideløbende med manglende fag på HD1 - imødekommet 
 
HDO – 6 stk. 
2 stk. dispensation reeksamen grundet sygdom + usædvanlige arbejdsforhold – imødekommet 
2 stk. dispensation udsættelse af aflevering af Afgangsprojekt grundet sygdom - imødekommet 
1 stk. forhåndsmeritansøgning for valgfag på HDO pba. fag fra Aarhus – imødekommet 
1 stk. merit for Videregående skatteret pba. faget Skatteret fra Cand.jur -imødekommet 

 11. Ansøgninger til orientering master 23 stk. (LBB) 
 

 MBA 
1 ansøgning om fjerneksamen grundet tjenesterejse - imødekommet 
1 ansøgning om sygeeksamen Masterprojektet - imødekommet 
1 tilbagebetalingssag grundet manglende udbud - imødekommet 
 
MICS 
4 ansøgninger om forhåndsmerit for et fag FAK - alle imødekommet 
FM 1 ansøgning om genlæsning af fag grundet Force majeure - imødekommet 
1 ansøgning om merit for fag fra FAK - imødekommet dog meddeles merit på et andet fag ens 
ønsket 
FM 1 ansøgning om tilbagebetaling af gebyr grundet Force Majeure samt rammer sat op af ar-
bejdsgiver - delvist afslag. Der imødekommes dog mulighed for at læse faget igen til næste ud-
bud, dette i lighed med Corona afgørelser. 
 
MPI 
C 1 ansøgning om fritagelse for genbetaling af gebyr på masterprojekt samt adgang til 3. forsøg 
grundet corona i perioden - imødekommet 
 
 

a           
b           
c           
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 FMOL 
1 ansøgning om forhåndsmerit for fag på FAK - imødekommet 
1 ansøgning om merit for fag pba MBA, SDU - imødekommet 
4 ansøgninger om studietidsforlængelse - alle imødekommet 
C 1 udsættelse af afleveringsfrist på masterprojektet grundet corona senfølger - imødekommet 
2 ansøgning om udsættelse af aflevering på masterprojektet grundet sygdom op til skrivning - 
imødekommet 
3 ansøgninger pba sygdom optil eller til selve eksamensdagen - imødekommet 
 
12. 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   



 

 Page 5 

 
 
 

h   

 a   

 


