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særskilt log-in. 

1. Godkendelse af dagsorden (PVF) 
Dagsorden blev godkendt 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. april 2022 (PVF) 
Referat godkendt med en bemærkning fra PVF vedr. opfølgning på notat om ophavsret-
tigheder, der vil blive adresseret under punkt 12. Eventuelt. 

3. Meddelelser (diverse) 
 
Mundtlige 
Aktivitetslister master og HD (LBB/Lone) 

• LBB: Master: Sekretariatet følger op på ikke-aktive studerende en gang om året, 
dette på opdrag af tidligere beslutning i studienævnet. Vi havde i maj måned et 
møde med EVU-Optag (udskriver) og Analyse fra Fællesadministrationen (leverer 
data) og besluttede at rykke årligt træk af lister dato fra 1/6 til 15/2, hvor der er 
mere tid til at vejlede i foråret. Der går således 1,5 år denne gang, men i og med 
at der p.t. er ryddet godt op på området, skønnes det at være ok. Studerende, 
som vi ikke har set i plus to år, kontaktes på studentermail med henblik på deres 
plan med studiet videre frem. Hører vi ikke fra dem, udmeldes de.  

• LOCH: På HD er det ikke helt det samme som på Master, hvis en studerende luk-
kes og skal genindskrives, dette da der ingen øvre tidsgrænse er for at 

Referat 

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

Dato og tidspunkt  7. juni 2022 kl. 10.00- 12.30. Mødet sluttede kl. 11.10 

Sted  Via Teams 

Til stede: Medlemmer: 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) 
Studieledere: Niels Opstrup (NOP) (pkt 6), Eva Riis (EVRI) 
 

Afbud fra  Kira Vrist Rønn (KVR), Anne-Sophie Oxholm, Jesper Raalskov.  

Mødeleder  Per Vagn Freytag, studienævnsformand 
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gennemføre et HD-studie. Det diskuteres med KLU om, der er mulighed for at 
kontakte på privatmail eller mobil, hvis den studerende giver lov i udmeldelsespro-
cessen. 

 
Opfølgning fra studieledermødet vedr. data - se link her   25.02.22 

• Besøg af Jacob Jensen fra SDU Analytics d. 25/2: BLW har sendt Jacobs noter til 
kommentering, frist d. 13/6, og vil vende tilbage til Jakob derefter mht. til ønskede 
data og plan. PVF opfordrer til, at vi plukker en uddannelse ud for at kunne se, 
hvad vi kan få af data (prøvehandling) og derefter vælger de data, der er rele-
vante.  

• BLW: På HD kan vi få data på tværs af institutioner, fordi styrelsen også indsamler 
data, men det kan vi ikke på andre uddannelser. Opgaven vil involvere Charlotte 
Damkjær og Maria Gøttsch, som sidder med dato og kontakt til SDU Analytics. 

 
Opgaver på MIT (BLW) 

• Ny fagpakke i Odense, JUR, Risikoanalyse, styring og privacy 
• 3 eksisterende i Kolding IER, Digitale teknologier og supply chain innovation, IT 

og forretningsudvikling i SMV, og IT-projektledelse. 
• HD- og Mastersekretariatet trækker delvist administration og koordination ind i af-

delingen med Mette Søberg som kontaktperson. Dette får at få bedre synergi med 
de andre masteruddannelser. Der er planlagt besøg hos de respektive samar-
bejdspartner.   

 
MMT - nyt om den nye masteruddannelse (BLW) 

• Opstart er pr. 1. februar 2023, masteruddannelsen er målrettet teknologi-virksom-
heder 

 
• MBL spørger til, om det er ny strategi at starte alle/nye Masteruddannelser op for 

at imødegå regionalisering. BLW oplyser, at det ikke er en strategi, men at der kan 
komme nye idéer med et nyt dekanat PVF vil prøve at få et møde med dekanen 
Peter Møllgaard efter sommerferien for at høre om langsigtet strategi på EVU-om-
rådet.  

• MBL spørger ligeledes til markedsføringsbudgettet og spørgsmålet om, hvorvidt 
der kommer flere markedsføringsmidler til, når der er nye uddannelser . BLW oply-
ser, at MMT (i lighed med MICS for et år siden) har et institut-finansieret opstarts-
budget.   

• EVRI: MBA og MPI arbejder på at udregne et break-even for uddannelsen sam-
men med SDU Analytics. PVF ønsker også en pædagogisk betragtning på, hvor-
når er et hold stort nok. Der savnes en strategisk rolle fra fakultetet for synergi 
mellem uddannelserne; PVF opfordres til også at tage den snak med dekanen. 

 
FMOL studielederpost i E2022 (MBK) 
 

• MBK går på barsel 1/9-15/12 2022. Peter Sørensen bliver vikar igen, så det skulle 
være velkendt for alle parter – men forhåbentligt uden pandemi ind over denne 
gang. 

 
• LBB gør opmærksom på, at Jesper Raalskov skal indkaldes til de kommende stu-

dienævnsmøder, dvs. Jesper bliver medlem i studienævnet i den kommende 

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
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/efter_videreuddannelse/master/master_it/uddannelsens_opbygning/fagpakke_risikoanalyse_styring_privacy
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/efter_videreuddannelse/master/master_it/uddannelsens_opbygning/fagpakke_digitale+teknologier+og+supply+chain+innovation
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/efter_videreuddannelse/master/master_it/uddannelsens_opbygning/fagpakke_it+og+forretningsudvikling+i+smv
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/efter_videreuddannelse/master/master_it/uddannelsens_opbygning/fagpakke_it+og+forretningsudvikling+i+smv
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/efter_videreuddannelse/master/master_it/uddannelsens_opbygning/fagpakke_it_projektledelse
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periode. Peter Sørensen indkaldes til studienævnsmøder som fungerende studie-
leder på FMOL. 

 
Skriftlige  
Se venligst  Link til Ansøgertal HD og Master (BLW) - nyt er adgang via link til dokument i 
portal:  1. Status på ansøgere.xlsx 
 
 

• BLW: Alle masteruddannelser  starter op i år, nogle med knapt så mange stude-
rende. 

 
4. Dansk sprogkrav til masteruddannelser for ansøgere med udenlandsk ad-

gangsgivende 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/uddan-
nelse/efter_videreuddannelse/master/offentligledelse/ansoegningsskema - se fa-
nen Adgangskrav. 

 
• LBB: Er kravene for strikse? Vores studerende skal dokumentere samme sprog-

krav som dagstuderende. Pt. står det blot som krav på hjemmesiden.  
• MBK: En ansøger har med en videregående udenlandsk uddannelse og mange 

års lederfunktion i DK først ikke kunne optages, fordi vedkommende ikke kunne 
dokumentere tilstrækkeligt højt danskniveau. Vedkommende fik dispensation af 
faglige grunde (studieleder), men sagen lægger op til, at vi skal vurdere og omfor-
mulere kravet, da det ikke er et krav i Masterbekendtgørelsen.  

• EUD mener, kravet er overflødigt.  
• LM: På HD1 er der også krav om danskniveau, men der må laves en realkompe-

tencevurdering af ansøger til diplomområdet. 
• Det konkluderes, at LBB udarbejder et oplæg til en formulering af mere blød ka-

rakter. 
 
5. Sprogkrav til masteruddannelser på engelsk (BLW og LBB) – drøftelse 
Der ønskes en drøftelse af hvilket krav til engelsk og dokumentation heraf fakultetet/studie-
nævnet synes er rimeligt på uddannelser udbudt på engelsk (MICS og MMT) 

o Bilag 5a Afgørelsesbrev MMT 
Uddannelsen er på engelsk og godkendt med krav til engelskniveau uden dokumentations-

krav 
o Bilag 5b Afgørelsesbrev MICS 

I godkendelsesbrevet skal man kunne dokumentere et højt engelskniveau i lighed med 
SDU´ s kandidatuddannelser 

 
• LBB: Hvilket niveau skal/kan vi kræve af ansøgere til engelsksprogede masterud-

dannelser? LBB oplyser, at studieleder på MICS støtter, vi skal prøve at lave et 
lempeligere krav til dokumentation af engelskniveau. Morten Vestergaard-Lund er 

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
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konsulteret i sagen og støtter, at det er fakultetet, der bestemmer niveau og doku-
mentationskravet, uanset godkendelsesbrev i ministeriet. 

• MICS skal udbydes på engelsk i 2024, så der er tid, men vi skal i gang med arbej-
det omkring ny studieordning snarest, også ift. markedsføringen af uddannelsen i 
udlandet.  

• PVF foreslår, det tydeliggøres hvad forventningerne til sprogniveauet er, men 
uden at stille krav om dokumentation. Det må være op til den selvbetalende stude-
rende at vurdere, om man kan honorere niveauet. 

• Det konkluderes, at LBB arbejder videre med at få lempeligere krav ind i relevant 
studieordning og tager fakultet med på råd i processen. 
 

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

o Bilag 6a AOL- rapport MPM 
´ 

• NOP: Komitéen har peget på, at det ser godt ud langt hen ad vejen, og at tallene 
er tilfredsstillende, men det halter med de studerendes evner til at afrapportere et 
resultat.  

• Komitéen kommer med to konkrete forslag til forbedringer. 
• A). På de to metodefag, hvor afrapporteringsdelen måske har været nedprioriteret. 

Der kommer nye undervisere på fagene i efteråret, og NOP vil sørge for øget fo-
kus på kommende undervisermøder. 

• B).Transfer problematik; evnen til at linke teori til praksis. Dette skal der være et 
vedvarende fokus på, at hjælpe de studerende til refleksion. 

• Endelig afrapportering: LBB udfylder AOL - rapporten og returnerer denne til Mor-
ten Vestergaard-Lund. 

 
7. Indstilling af studieleder MMT - Master of Management of Technology (PVF) 

o Bilag 7a Indstilling fra institutleder Dannie Kjeldgaard 
 

• Beslutning: Mette Harboe Frederiksen indstilles hermed til dekanen, som herefter 
officielt forventes at udpege den nye studieleder. 
 

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

o Bilag 8a Uregelmæssigheder til eksamen 2021 – Årsrapport fra studieservice 
SDU 

o Bilag 8b Rapport 2022 Uregelmæssigheder til eksamen – samfundsvidenskab 
 

• PVF: Det er relativt små tal, selvom de er steget generelt på SAMF. En eller to på 
hver uddannelse, og måske desværre ikke anderledes end vi kunne forvente un-
der Corona med online eksamener mm. 

• Studienævnet orienteres fremover mindst en gang årligt eller før, hvis sager på 
området, som kræver handling, dukker op. 
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9. Revision af fleksible uddannelsesplaner til orientering og godkendelse (LBB) 
o Bilag 9a Revideret uddannelsesplan Fleksibel master i administration og ledelse 
o Bilag 9b Revideret uddannelsesplan Fleksibel master i rehabilitering og ledelse 

 
• 9a: Der har været overlap af to fag i læseplanerne, så den studerende har efter 

aftale med faglig kontaktperson Kurt Klaudi Klausen skiftet et fag ud. Godkendt.  
 

• 9b: Jobskifte har betydet pause i uddannelsesplanen, og faglig kontaktperson 
Jette Thuesen har sagt god for en revision uddannelsesplan; dvs. med fremryk af 
datoer og udskiftning af titel på et fag.  

• EUD meddeler som ekstra information, at hun bliver studieleder på MR fra som-
meren 2023 til sommeren 2025 

 

10. Afgørelser til orientering HD 64 stk. (LOCH) 

• LOCH: Der er mange sager grundet dispensationsansøgninger til særligt tilrette-
lagt forløb på HDR for Afgangsprojekter sideløbende med 3. semester. Der er tale 
om standardafgørelser, så ikke noget overraskende, blot tidskrævende.  

• Alle afgørelser herunder taget til efterretning 
 
HD1 – 24 stk. 
10 stk. dispensation – gruppestørrelse i Erhvervsøkonomisk metode – imødekom-
met 
5 stk. dispensation – gruppestørrelse i Dataanalyse – imødekommet 
1 stk. dispensation udsættelse med aflevering af eksamensopgave i Dataanalyse 
– imødekommet 
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 – imødekom-
met 
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 – imødekom-
met 
1 stk. dispensation til at læse 1. og 3. semester sideløbende - imødekommet 
1 stk. dispensation udsættelse med aflevering af Afgangsprojekt- elitesportsudø-
ver - imødekommet 
1 stk. dispensation – gruppestørrelse i Praktisk seminar – imødekommet 
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1 stk. dispensation – eksamensafmelding efter frist – imødekommer 
1 stk. dispensation påbegyndelse sideløbende med manglende fag på HD1 - imø-
dekommet 
 
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 – imøde-
kommet 
1 stk. merit for Videregående skatteret pba. faget Skatteret fra Cand.jur -imøde-
kommet 

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

 
• LBB: Forkortelser C=Corona og FM = Force Majeure I en enkelt sag er det beslut-

tet et delvist afslag på betaling samt delvist merit, dette da FM ligesom Coronare-
laterede forhold giver lov til at læse faget vederlagsfrit næste gang det udbydes, 
deltagerbetalingen refunderes således ikke. En studerende har fået indskrænket 
tidsrummet for gennemførsel af uddannelsen af interne regler hos sin arbejdsgi-
ver/betaler. Det er ikke SDU vedkommende, hvilket den studerende er blevet 
meddelt i afgørelsen. Vedkommende må søge dispensation til forlænget studietid 
hos sin arbejdsgiver. 

• Alle afgørelser herunder taget til efterretning 
 
12. 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 arbejdsgiver - delvist afslag. Der imødekommes dog mulighed for at læse faget 
igen til næste udbud, 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 
 
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 
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C 1 udsættelse af afleveringsfrist på masterprojektet grundet corona senfølger - imø-
dekommet 
2 ansøgning om udsættelse af aflevering på masterprojektet grundet sygdom op til 
skrivning - imødekommet 
3 ansøgninger pba sygdom optil eller til selve eksamensdagen - imødekommet 

 
13. Eventuelt 

• LBB: meritafgørelser. Efter møde med Studieservice og jurist på samf, må vi nød-
vendigvis lave praksis om i den måde, vi har godskrevet ECTS point fra masterfag 
fra andre institutioner. Vi må ikke uden en faglig meget konkret vurdering ned-
skrive ECTS vægtning, hvis studerende kommer med et enkeltfag på flere ECTS. 
Det må kun ske efter en faglig vurdering, da vi ellers devaluerer andre institutio-
ners fag/ECT- vægtning. Omlægning af gammel praksis vil dog medføre nye pro-
blemstillinger. LBB laver et udkast til fremtidig sagsbehandling/procedure. 
 

• MBK spørger til oplevelser omkring kommunikationen fra SDU / studieservice til 
hhv. dagsstuderende og deltidsstuderende i forbindelse med plagiatsager. MBK’s 
oplevelse er, at den kan være meget kontant og uden forståelse for deltidsstude-
rendes øvrige situation / forpligtelser, hvor en straf kan fordobles igennem konse-
kvenser i deres faglige virke. LBB erfarer, at de studerende bliver overraskede 
over rammerne på et universitet versus privat kursusvirksomhed. 
 

• PVF: Der er helt klart en problematik der, men der er nok ingen nem løsning, an-
det end at være meget opmærksom på afgørelser/skrivelser til den studerende og 
afbøde oplevelsen for den studerende ved at tage kontakt/stå til rådighed for for-
klaring/vejledning. 
 

• PVF: Ophavsret. Der er kommet et ganske udmærket oplæg fra SUND og PVF 
spørger BLW og LBB om, hvor HD/MASTER er på det punkt. Der følges op med 
et punkt på næste studieledermøde, især da SUND virker til at være på forkant 
med udfordringen, hvilket vi må lade os inspirere af. Endvidere vil punktet blive ta-
get på et senere studienævnsmøde i E2022.  
 

 
På vegne af studienævnsformand Per Vagn Freytag/ 
 
 
 
Lise Bille Byriel, Lone Christensen & Mette Bie-Hansen 
Studienævnssekretærer & referent 
Studienævn for EVU, HD- og mastersekretariatet 

 


