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Referat af 
Studienævnsmøde for masteruddannelser 

8. april 2013 kl. 12.30 – 14.30 i mødelokale på  
Institut for Marketing og Management i Odense. 

 
 

Deltagere: 
Medlemmer af studienævnet: Jan Guldager Jørgensen (JGJ), Kurt Klaudi Klausen (KKK), Stephen 
Mark Rosenbaum (SMR), Per Vagn Freytag (PVF), Pernille Eskerod (PE) 
 
Deltagere uden for studienævnet: Britta Løck Worm (BLW), konstitueret leder af Mastersekretariatet, 
Johannes Michelsen (JM), observatør (forlod mødet under punkt 3)  
 
Afbud: Pernille Eskerod, Kurt Klaudi Klausen 
  
Referent:  Ulla Dinesen/Elisabeth Bjørnson Marcussen 
 
 
Jan Guldager Jørgensen bød velkommen til Stephen Mark Rosenbaum og Johannes Michelsen. Lars 
Thøger Christensen er rejst, og SMR er nyt medlem af Studienævnet for masteruddannelser. Mødet var 
forvarslet til at vare en halv time længere end oprindeligt fastsat. 

 
Ad. 1 Godkendelse af referat 
Bilag 1a: referat af konstituerende møde – referatet blev godkendt 
Bilag 1b: referat af studienævnsmøde – referatet blev godkendt 
Efter sidste møde er det besluttet at skyde opstart af Master i Medieledelse i ét år til 2014.  

Ad 2. Indstilling af studieledere 
Studieleder på MiE. Peter Dahler-Larsen rejser 1. maj.  Institutleder Poul Skov Dahl, Institut for 
Statskundskab indstilles som ny studieleder til dekanens godkendelse. Det er besluttet ikke at have 
optag på MiE  i 2013. Studieleder på FMOL og MPM – Docent Johannes Michelsen, Institut for 
Statskundskab indstilles til dekanens godkendelse som ny studieleder på disse masteruddannelser. 
Professor Poul Erik Mouritzen, Institut for Statskundskab vil i samarbejde med JM stå for det 
repræsentative i forbindelse med FMOL og MPM.  
 
Ad 3. Meddelelser 
Diverse skriftlige meddelelser 
-  
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Diverse mundtlige meddelelser v/Jan G.J. 
JGJ orienterede om møde vedr. uddannelsesberetningen. I mødet deltog studielederne Lise Lyngbye, 
Pernille Eskerod, Stephen Rosenbaum, Johannes Michelsen og Niels Christian Petersen samt Jan 
Guldager Jørgensen, Hanne Funch Andersen og Charlotte Damkjær Jacobsen. På mødet blev der 
diskuteret temaer, der var relevante for alle masteruddannelser. Bl.a. var der tilslutning til at udvikle et 
fælles e-læringsbaseret valgfag, og til at arbejde videre med paraplystrategien. Det blev besluttet, at de 
studieledere, der ikke sidder i studienævnet, fremadrettet inviteres til studienævnsmøderne. 
Studielederne deltager som observatører og sekretariatet udarbejder forslag til model for, hvorledes 
adgangen til studienævnsmaterialet kan splittes op, således der ikke er adgang til personfølsomme sager, 
der skal behandles for lukkede døre. Der kommer et referat fra mødet om uddannelsesberetningen 
senere. 
 
Lektor Stephen Mark Rosenbaum, Institut for Markering og Management er udpeget som repræsentant 
for de videnskabelige medarbejdere i Studienævn for masteruddannelser med en funktionsperiode fra 
den 1. april 2013 og indtil nyvalg finder sted. 
 
Vedr. akkreditering af masteruddannelser. MiE skulle have været akkrediteret i år, men vi har fået 
besked fra ACE, at akkrediteringen er blevet udskudt ét år. MiJ er under akkreditering. Der var 
desværre ikke optag på MiJ til 1. februar i år. Fremtiden for MiJ er uklar.  Der har været afholdt 
panelbesøgsmøde på MPL, som forløb godt. Akkrediteringsrapporten afventes. 
 
JGJ orienterede om, at UC’ereMetropol, VIA og UCC har indledt et samarbejde med et norsk universitet 
(Universitetet i Agder) om en ny masteruddannelse. JM påpeger problematikker omkring 
omregningsfaktorer af ECTS, som ikke er kompatibelt med det danske undervisningssystem, og at det 
ikke burde være muligt at udbyde en ikke-akkrediteret uddannelse. Der er diskussion om, hvilke 
muligheder der er for at tone FMOL i forskellige spor. 
 
PVF orienterede om et møde han har deltaget i sammen med Aarhus Universitet og CBS omkring 
udbud af fag til kommunale ledere. 
 
Diverse mundtlige meddelelser v/Britta L.W. 
Ny leder på Mastersekretariatet bliver cand.mag. Søren Land, som starter 1. maj. Søren har tidligere 
været ansat på SDU i ledelsessekretariatet og har været på CVU’s efteruddannelsesenhed samt arbejdet i 
det private i en årrække. BLW udsender en kort præsentation af Søren i løbet af april.  
 
Ledelsen er i færd med at undersøge, om Hinderupgaard kan være et egnet masterhus. Hinderupgaard 
ligger ved siden af Det Tekniske Fakultet på Niels Bohrs Allé og er på 650 m2. Det forudsætter, at der 
er plads (m2) nok til, at vi kan have undervisningen og andre nødvendige faciliteter i huset. Huset er 
godt beliggende, men kræver restaurering ligesom det bør overvejes, hvorvidt en aftale med UCL om 
udlån/samarbejde om adgang til undervisningsfaciliteter bør inkluderes. Der regnes aktuelt på m2 og på 
omkostningerne, ligesom det undersøges, hvilken fredning, der ligger på bygningen. Der er pt. 
studenterrådgivning i huset.  
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Der er ved at være en klar aftale på plads med SUND om overdragelse af administrative opgaver ifm. 
masteruddannelserne MPQM og Master i rehabilitering. Samfundsvidenskab forventes at overtage 
markedsføring af MR og MPQM, studienævnssekretariatet og har derudover alle studierelaterede 
administrative opgaver for de to uddannelser.  Økonomien i aftalen mangler, men der er en klar 
forventning om, at der opnås enighed. 
 
Fælles masterdag. Der laves en lille agil planlægningsgruppe bestående af Hans Lund, Institut for Idræt 
og Biomekanik og Niels Chr. Petersen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi. Der sendes 
nærmere ud vedr. dagen. De profilansvarlige inviteres ligeledes med til dagen. 
 
Gode studieadministrative processer. Direktøren har meldt ud, at den proces, der kører nu omkring 
personale- og økonomiadministration, hvor der er sat en række projekter i søen for at optimere og 
forbedre sagsgange og kvalitet på personale og økonomiområdet (kaldet GAP – gode administrative 
processer), også vil komme til at omfatte det studieadministrative område forventeligt fra efteråret.  

 
 Ad 4. Orientering fra Masterstudienævnet for Sundhedsvidenskab.  
Elisabeth orienterede: 
På Studienævnsmøde for Masteruddannelserne ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 12. marts, 
blev der bl.a. drøftet, hvordan man skulle forholde sig til problematikken omkring feedback til 
studerende i forbindelse med skriftlige eksaminer, der var enighed om følgende: 
1. Der gives først feedback til den studerende efter fristen for eksamensklage er overskredet. 
2. Det er ikke muligt at give alle studerende individuel feedback 
3. Studerende, der ikke er bestået, får grundig individuel feedback.  

 

Ad 5. Behandling af ansøgninger til Studienævnet (for lukkede døre) 
5.1 Dispensationsansøgninger: Har været i skriftlig høring 
- 
 
5.2 Dispensationsansøgninger: Har ikke været i skriftlig høring 
- 
 
5.3 Formandsbehandling  
Bilag 5.3.a: MPM – Ansøgning om udsættelse af eksamen pga. længere sygdomsforløb 
Bilag 5.3.b: MiE – Ansøgning om dispensation til at gå til en ny omprøve pga. sygdom 
Bilag 5.3.c: MBA – Ansøgning om dispensation fra eksamensform 
Bilag 5.3.d: MiJ – Ansøgning om ændring af eksamensform 
Godkendt. 

 
5.4 Meritansøgninger: har været i skriftlig høring  
Bilag 5.4.a: MPM – Ansøgning om forhåndsmerit (imødekommet) 
Bilag 5.4.b: MPM – Ansøgning om forhåndsmerit (delvist imødekommet) 
Bilag 5.4.c: FMOL – Ansøgning om merit (delvist imødekommet) 
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Bilag 5.4.d: MBA – Ansøgning om merit (delvist imødekommet) 
Bilag 5.4.e: FMOL – Ansøgning om merit (afslået) 
Meddelt til orientering.  
 
5.5 Meritansøgninger: har ikke været i skriftlig høring 
- 

 
Ad. 6 Orientering om digital undervisningsevaluering. 
JGJ oplyste, at det er besluttet, at vi skal ændre undervisningsevalueringen, således at den foregår 
elektronisk. Den vil bestå af 3 dele. Den første del vil være obligatoriske spørgsmål fra Fakultetet. Del to 
vil kunne være spørgsmål, som Studienævnet ønsker belyst. Den tredje del er specifikke spørgsmål fra 
den fagansvarlige. Mastersekretariatet arbejder med processen, således der kommer et oplæg til 
studienævnsmødet i juni. Elisabeth Bjørnson Marcussen er tovholder på projektet. IT- og 
udviklingsansvarlig Andreas Eriksen, SFEO inviteres med til næste studienævnsmøde for at give en 
gennemgang af evalueringsprogrammet. Det er målsætningen at få udarbejdet en model, der kan 
afprøves i efteråret 2013. 
 
Ad. 7 Drøftelse af undervisningsevalueringer fra ES 2012 
Bilag 7a: MPM 
Bilag 7b:MiAH 
Bilag 7c:MiE 
Bilag 7d: MBA 
Bilag 7e: MiJ 
Bilag 7f: FMOL 
Enkelte fag på MBA ligger lige over scoren 3. SMR tager kontakt med underviserne og den 
fagansvarlige. Ellers er evalueringerne flotte og giver ikke anledning til kommentarer. 

 
Ad. 8 Godkendelse af fagbeskrivelser for ES2013 
Bilag 8a: MPM  
Bilag 8b: MiAH  
Bilag 8c: MBA 
Bilag 8d: MPL   
Bilag 8e: MiJ 
Bilag 8f: FMOL 
Bilag 8g: MiT 
Samtlige fagbeskrivelser blev gennemgået. 
De tilretninger og bemærkninger, der var til enkelte fagbeskrivelser ift. eksamensform og teknisk 
administrative rettelser, vil der blive set på af den enkelte studiekoordinator, som ligeledes retter 
henvendelse til de relevante studieledere. Der er udarbejdet et bilag til referatet med oversigt over 
studieadministrative rettelser og spørgsmål til studielederne/fagansvarlige. Med baggrund heri blev 
samtlige fagbeskrivelser godkendt.  
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Ad. 9 Drøftelse af censorindberetning fra vintereksamen 2012/2013  
Bilag 9a: MiAH 
Bilag 9b: MiJ 
Journalistisk Håndværk 2 – er forhåndsinformation om eksamen klar nok? Censorindberetning sendes 
til den fagansvarlige. 
Bilag 9c: FMOL 
Derudover havde studienævnet ingen bemærkninger. 

 
Ad. 10 Censorformandskabets beretning 
Bilag 10a: Censorberetning 2012 
Bilag 10b: Eksaminer ved masteruddannelserne 
Tages til efterretning. Studienævnet bemærker, at der ikke er noget kritisk. 

 
Ad. 11 Udbud af valgfag på Masteruddannelserne 
Bilag 11a: Udbud af valgfag 
Bilag 11b: FMOL – forventet fagudbud 2013/2014 
Studienævnet bemærker, at det ser fint ud.  

 
Ad. 12 Godkendelse af sommereksamensplan 2013. 
Bilag 12a: MPM 
Bilag 12b: MBA 
Bilag 12c: MPL 
Bilag 12d: MiJ 
Bilag 12e: FMOL 
Bilag 12f: MiAH 
Bilag 12g: MiE 
Studienævnet godkender sommereksamensplanen. 
 
Ad. 13 Orientering om langtidsplaner 
Bilag 13a: MPM 
Bilag 13b: MiAH 
Bilag 13c: MiE 
Bilag 13d: MBA 
Bilag 13e: MiJ 
Studienævnet tager punktet til efterretning.  
Dog bemærkes det, at der er mange uddannelser, der er koncentreret om få personer, hvilket gør os 
sårbare ved sygdom, ophør af ansættelse mv. Punktet skal til diskussion på et senere møde.  
 
Ad. 14 Eventuelt 
Emner for kommende studienævnsmøder: variation i eksamensformer. Lektor Rie Troelsen, Institut for 
Kulturvidenskaber inviteres med på et kommende Studienævnsmøde for at præsentere VUE (Værktøj 
til Udvikling af Eksamensformer). VUE er et redskab til vurdering af sammenhæng mellem læringsmål 
og prøveformer for enkeltfag og hele uddannelser. 
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Studienævnsmaterialet er for første gang sendt ud elektronisk via SharePoint. Det fungerer, og vi 
fortsætter med projektet.   
 
 
 


