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Se tillige relevante bilag i First Agenda. Studienævnssager til orientering be-
handles til næste ordinære møde 1. december. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden (PVF) 
 Dagsorden til ekstraordinært møde er godkendt med tilføjelser vedr. 

MPQM studieordningen gammel titel. Denne medtages under pkt. 8 
Indmeldinger vedr. studieordning. 

 
Ad 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. sept. 2022 

(PVF) 
 Referat fra sidste møde godkendt uden bemærkninger 

 
Ad 3. Meddelelser (diverse) 
Mundtlige 

 Campus Vejle EVU-aktiviteter (PVF). PVF orienterede om et net-
værksmøde arrangeret af rektorsekretariatet dags dato med deltagelse 
af de fakulteter, som udbyder EVU på SDU. Mødet er med henblik på et 
øget samarbejde med potentielle aktører i Vejle med ønske om EVU- 
aktiviteter, primært indenfor sundhed og digitalisering. Vejle kommune 
og Erhvervsliv er udfarende kraft ift. EVU-behov, og det kan rette sig 
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mod såvel virksomhedsforløb som udbed taget ud af eksisterende EVU-
uddannelser. PVF og BLW vender tilbage med nyt efter mødet i dag.  

 Struktur ift. quarters – aktuelt på MMT (LBB). LBB orienterede om 
den nye quarter struktur på MMT. Det indbefatter ret faste forløb på de 
små moduler af 2½ ECTS-point, så undervisningen og eksamen er af-
viklet struktureret og uden overlap.  

 Supplerende prøve MMT (LBB). LBB orienterede om arbejdet med at 
få arrangeret en supplerende prøve ift. Engelsk B kravet på den en-
gelsksprogede uddannelse. Det sker i et samarbejde med engelskstu-
diet på SDU. Der skal laves en særskilt udprøvning med en slags ”fag-
beskrivelse” herpå. Prøven skal bestås før optag på MMT.   
JR bemærker, at det er lidt uforståeligt, at sprogkravet er så ufravigeligt. 
LBB, og LBB redegjorde for praksis andre steder.  
LOCH bemærker, at det evt. også kan adresseres ift. optag på 
cand.merc., hvor der fremadrettet vil blive stillet krav om engelsk B. 
Mange cand.merc.aud. og Erhvervskandidater har en HD-baggrund, 
hvortil der ikke stilles krav til engelsk B.   

 Online eksamen HD-forsøgsordning (LOCH og LM). Bilag manglede, 
men da der er møde herom i dag i HD-udvalget, orienteres om punktet 
til næste SN- møde med et mere opdateret bilag. LOCH og LM oriente-
rede om forlængelsen af forsøgsordningen, der omhandler mundtlige 
eksamener uden forberedelse. Der skal træffes en beslutning om en 
permanent ordning, hvor flere muligheder er i spil. Skal online eksamen 
fx fortsat være noget den studerende selv kan vælge og/eller skal det 
fremgå af den enkelte fagbeskrivelse, dvs. SDU bestemmer hvilke fag, 
der inkluderes. 

 Retningslinjer for lyd-og billedoptagelse - se bilag 3a (PVF). Ret-
ningslinjerne er pt. hos universitetsdirektør og HSU for nogle ”detaljer”. 
De forventes at blive udmøntet i to sæt regler i nær fremtid. PVF næv-
ner, at nationale retningslinjer måske også kan være på vej. 

 
      Udenfor dagsorden orienterede PVF om møde med Dekanatet den 14. no-

vember 2022 vedr. strategi/indsats på EØ-området. 
 
Skriftlige  

 HD - udvalgsmøde d. 12. oktober 2022 – se bilag 3b (LM) 
 Dimittendundersøgelse 2021 - se bilag 3d (LM) LM knyttede et par kom-

mentarer til: Dette er en samlet rapport. Studienævnet har før haft ad-
gang til rå data, men der er først nu udfærdiget en endelig rapport.  

 Den blive behandlet i dag på HD udvalgsmødet. Handleplaner bliver la-
vet derefter. 
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Ad 4. Dimittendundersøgelse master 2022 – til godkendelse 
(PVF og LBB) 
 Der har været høring hos studieledelserne over spørgeramme til un-

dersøgelsen 2022. 
 
PVF: Den reviderede spørgeramme er nu tilrettet i bilag 4a, denne revision 
har været i høring hos studielederne. Formanden konkluderede, at den 
kunne godkendes til udsendelse i efterår 2022. 
 

o Bilag 4a Spørgeramme revideret Dimittendundersøgelse 2022   
o Bilag 4b Spørgeramme 2019 med indmeldte ændringer efter høring 

 

a           
b           
c           

Ad 5. Uddannelsesevalueringer - justeringer master og HD 
– til godkendelse (PVF og LBB) 
 Studienævnet ønskede på sidste møde at arbejde med en ”slan-

kere” udgave af uddannelsesevalueringen. Studienævnet bedes 
tage stilling til det reviderede forslag i bilag 5a. 

 
PVF: Den reviderede spørgeramme ses herunder. Den blev godkendt af stu-
dienævnet. Den skal i høring efterfølgende hos SUND kvalitetsafdelingen og 
runder også Samf kvalitetsafdelingen. Det blev ligeledes tiltrådt, at den ud-
sendes en uge før aflevering af den afsluttende opgave og løber to uger ef-
ter afleveringen. PVF ser i øvrigt frem til flere data på området, leveret af an-
dre enheder på SDU. 
 
Handling LBB sørger for høring på de to fakulteter. 
 

o Bilag 5a Spørgeramme revideret Uddannelsesevaluering 
o Bilag 5bTidligere spørgeramme 

 

d   

Ad 6. Fagevalueringer – justeringer master (LBB) 
 LBB: Punktet omhandler to forhold, dels a) offentliggørelse af evalue-

ringsresultater på web og b) ændring af åbningsdato for evalueringer 
masterområdet. 

 
Ad a) PVF: Det indstilles til en løsning på offentliggørelsesforpligtelsen, et ønske, 
som er snart er mange år gammelt, men fortsat ønskes af studienævnet. Der er 
stadigvæk enighed om at generel tilfredshed med et fag bør offentliggøres på 
WEB. LBB og LOCH arbejder videre med den løsning, som pt. er tilgængelig på 
TEK. PVF beder om en tilbagemelding, hvis dette, mod forventning og af en eller 
anden grund ikke kan løses inden for nærmeste fremtid.  
 
Ad b) Det besluttes at følge HD´ s åbningsfrister på masterfag. De åbner pt lidt 
før, cirka en uge før sidste undervisningsdag.  
 

e   
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Ad 7. Høring over revideret standardforretningsorden (PVF 
og LOCH) 

 Høring over udkast til ny standardforretningsorden for de kollegiale or-
ganer. Studienævnet bedes forholde sig til ændringer, der bl.a. indebæ-
rer hensyn til øget digitalisering og bemyndigelse af formanden. 

 
LOCH og PVF gennemgik revisionen af standarddagsordenen, som er fra 2004 
og derfor trængte til en opdatering. Ændringer er forståelige og relevante, så de 
blev taget til efterretning, og LOCH sørger for et høringssvar bliver sendt afsted i 
dag. 
 

o Bilag 7a Udkast til standardforretningsdagsorden 

f   

 
Ad 8. Indmeldinger studieordninger – ændringer E2023 
(LBB og LOCH) 
Følgende indmeldinger indsendes primær  

 På HD2 kommer der muligvis en ændring af studieforløbet på HDO, 
hvor uddannelseslederen med baggrund i det nye obligatoriske Or-
ganisationsfag på HD1 overvejer en mere ledelsesorienteret HDO. 

 MPM ønsker en evt. tilpasning af eksamensformen på 10 ECTS-po-
int fag, så det er muligt at få ECST-point halvvejs.  

 På MBA er der nedsat en arbejdsgruppe med studielederen i spid-
sen med henblik på udvikling/opdatering af MBA. Hvilke eventuelle 
ændringer dette medføre vides endnu ikke.  

 
Ad 9. Fagbeskrivelse fleksibelt masterprojekt – til godken-

delse (LBB) 
 Bilag 9a Fagbeskrivelse afsluttende masterprojekt til Fleksibel ma-

ster i administration og ledelse F2023 blev godkendt  
 
Ad 10. Eventuelt 

 Formanden vil forslå at der fastlægges et online møde ind midt efter-
året – et møde som i dag. Dette vil blive adresseret på mødet i ja-
nuar 

 Der kommer besøg på december mødet af Bettina Lundsgaard it – 
Vest, MIT. Der er en mulighed for at stille Bettina spørgsmål og få 
indblik i de aktiviteter, vi allerede har eller gerne vil have på området.  

 
På formandens vegne/ 
Per Vagn Freytag og 
Lise Bille Byriel og Lone Christensen 
Studienævnssekretærer/ 
Studienævn for EVU, HD- og mastersekretariatet 

a           
b           

 
 

 


