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Referat af møde i  
 
 

Studienævn for masteruddannelser 
9. december 2013 kl. 9.30 – 12.00 

 
 

Deltagere: 
Medlemmer af studienævnet: Jan Guldager Jørgensen (JGJ), Stephen Mark Rosenbaum (SMR), Per 
Vagn Freytag (PVF) 
Deltog ikke i mødet: Kurt Klaudi Klausen (KKK), Pernille Eskerod (PE) 
 
Deltagere uden for studienævnet (deltager under hele mødet): Søren Land (SL) 
 
Deltagere uden for studienævnet (observatører - deltager ikke under punkt 11): Johannes Mi-
chelsen (JM) (forlod mødet efter punkt 7), Lise Lyngbye (LL) 
Deltog ikke i mødet: Poul Skov Dahl (PSD) , Niels Chr. Petersen (NCP) 
 
Referent:  Dorthe Sjørslev Rasmussen 
 
Dagsorden: 
 
JGJ indledte mødet med at byde velkommen til Dorthe Sjørslev Rasmussen. 
 
1. Godkendelse af referat 

Bilag 1a: referat af studienævnsmøde 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

  

2. Meddelelser 
Diverse skriftlige meddelelser: 
Bilag 2a: Høring over kvalitetspolitik for uddannelsesområdet 
JGJ informerede kort om status på arbejdet med kvalitetspolitik for uddan-
nelsesområdet for SDU.  
Høringsfristen udløb som tidligere informeret ultimo oktober; opsummering 
af høringssvar er udsendt til orientering. 
Arbejdet med kvalitetspolitikker at betragte som en fortløbende proces, og 
er således ikke at betragte som afsluttet. Der arbejdes dermed kontinuerligt 
med området, både på SDU som helhed, men det er til stadighed også et 
fokuspunkt i fakultært regi.  
Den fakultære udmøntning af delpolitikkerne vil adressere og berøre ma-
ster-uddannelserne. 
 
Bilag 2b: Høringssvar vedr. talentindsats på universiteterne 
SDU´s samlede høringssvar er udsendt til orientering. 
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Diverse mundtlige meddelelser: 
Hinderupgaard (SL) 
Der blev orienteret om status på planerne omkring benyttelse af Hinderup-
gaard som undervisningsfacilitet. 
Der er netop præsenteret et korrigeret forslag, som vurderes at kunne 
ramme det kapacitetsniveau der er ønskværdigt. Der er dog stadig elemen-
ter i de præsenterede tegninger som behøver justering.  
Der indgår ligeledes overvejelser omkring parkeringsmuligheder. 
Det blev understreget, at man fra fakultetet er meget opmærksomme på, at 
der i udformningen af faciliteterne skal tænkes muligheder omkring læ-
ringsmiljøer og varierede undervisningstilgange ind. 
 
EQUIS (JGJ) 
Panelbesøget er afviklet. Der er meget stor tilfredshed med forløbet af pa-
nelets besøg, og indtrykket er at besøget og processen forløb rigtig godt. 
Det er ligeledes enighed i Studienævnet om at alle oplevede en god og 
planmæssig afvikling; et meget velforberedt, interesseret og professionelt 
panel og et samlet forløb som var konstruktivt og givtigt på alle relevante 
parametre. 
Det er indikeret fra panelet, at der vil blive tilkendegivet en melding ultimo 
december / primo januar. På mødedatoen har fakultetet endnu ikke modta-
get noget fra panelet. 
Den videre proces er, at akkrediteringsrådet vurderer sagen, og herefter 
laves der en endelig indstilling vedr. akkrediteringsansøgningen. 
 
Høringssvar til Lov om ændring af lov om Statens Voksenuddannelsesstøtte-
SVU (SL) 
Der pågår pt en høring vedr. SVU. Der er frist for eventuelle høringssvar d. 
11. december 2013. Eventuelt høringssvar udformes af Fakultetet. 
Der lægges op til en eventuel lovændring med ikrafttræden pr. 1. januar 
2014. 
Det er vanskeligt at vurdere om det vil have indflydelse på muligheder for 
studieaktivitet for de studerende der serviceres på SDUs masteruddannel-
ser. 
 
Studiefremdrift (JGJ) 
Der forligger endnu et endeligt oplæg på tidsrammer og konsekvenser for 
de i grundlaget omkring de ændringer der muligvis er på vej i kraft af Stu-
diefremdrifts-reformen. 
Fremdriftsreformen vedrører dog ikke masteruddannelserne. 
 
Udbud af skoleledelsesfag under FMOL (JGJ) 
Der har ikke været tilstrækkelig interesse for det udbudte fag hos SDU, og 
der oprettes således ikke i F14. Målet er opstart i E14. 
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National evaluering af masteruddannelserne (JGJ) 
EVA har netop offentliggjort evalueringsrapport. Rapporten er vedhæftet 
som PDF fil. 
(http://www.eva.dk/projekter/2013/undersogelse-af-
masteruddannelserne/projektprodukter/undersogelse-af-
masteruddannelserne) 
 
Panelbesøg på Master i Journalistik (LL) 
Der har været panelbesøg i forbindelse med pågående akkreditering af Ma-
ster i Journalistik. 
Der blev en peget mod en positiv indstilling til akkreditering ved besøgets 
afslutning.  
Der ventes svar på akkrediteringsrapporten, panelbesøget og forhåbentlig 
en endelig akkreditering indenfor første kvartal 2014. 
 
Orientering vedr. studienævnssekretær Elisabeth B. Marcussen (SL) 
Det forholder sig desværre sådan at Elisabeth B. Marcussen er sygemeldt. 
Pt. rækker sygemeldingen ind i januar 2014. 
Dorthe S. Rasmussen dækker studienævnssekretær-funktionen i en forelø-
big periode på 4 måneder, dvs. til udgangen af marts 2014. 
 

3. Godkendelse af undervisningsplaner for F14 
Bilag 3a: MIAH 
Bilag 3b: MIE – intet bilag 
Bilag 3c: MIJ – intet bilag 
Bilag 3d: FMOL 
Bilag 3e: MPL 
Bilag 3f: MBA 
Bilag 3g: MPM 
 
Undervisningsplanerne er godkendt. 

  

 

4. Godkendelse af forhåndsgodkendte valgfag F14 
Bilag 4a: Oversigt over forhåndsgodkendte valgfag på Samfundsvidenskabe-

lige Masteruddannelser F14 
 
Listen godkendes af studienævnet. 

  

   
5. Godkendelse af eksamenspensum 

Bilag 5a: MIAH 
Bilag 5b: MIE – intet bilag 
Bilag 5c: MIJ - intet bilag 
Bilag 5d: FMOL 
Bilag 5e: MPL 
Bilag 5f: MBA 

  

http://www.eva.dk/projekter/2013/undersogelse-af-masteruddannelserne/projektprodukter/undersogelse-af-masteruddannelserne
http://www.eva.dk/projekter/2013/undersogelse-af-masteruddannelserne/projektprodukter/undersogelse-af-masteruddannelserne
http://www.eva.dk/projekter/2013/undersogelse-af-masteruddannelserne/projektprodukter/undersogelse-af-masteruddannelserne
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Bilag 5g: MPM 
 
Det fremlagte eksamenspensum for de respektive studier er godkendt. 
Der indhentes for enkelte studier supplerende oplysninger vedr. enkelte 
fag. De supplerende oplysninger fremsendes til studienævnets medlemmer 
til orientering i henhold til aftale. 
 

6. Godkendelse af fagbeskrivelser FS14   
 Bilag 6a: Masterprojekt / Master i Evaluering 

Bilag 6b: Kvantitativ metode / Master i Evaluering 
 
Masterprojekt / Master i evaluering: Fagbeskrivelsen er godkendt. 
Kvantitativ metode / Master i evaluering: Fagbeskrivelsen er godkendt. 

 

   
7. Godkendelse af ændret studieordning / FMOL 

Bilag 7a: Studieordning 
 
Punktet blev behandlet umiddelbart efter punkt 1. 
 
JM informerede om den ønskede ændring i studieordningen for FMOL. 
 
Baggrunden for den ønskede ændring af tildeling af ECTS vedr. Masterpro-
jektet er, at da man etablerede uddannelse var det et krav, at masteraf-
handlingen skulle udgøre 12 ECTS. Det medførte en række ”skæve” ECTS 
tildelinger i de fungerende studieordninger. 
Det er nu blevet muligt at foretage en korrektion der gør at Masterprojektet 
kan tildeles 15 ECTS. Dette er af flere grunde ønskværdigt, og indstilles så-
ledes til godkendelse i Studienævnet. 
Det skal bemærkes at det i den foreslåede ændring er sikret at igangværen-
de studerende optaget senest i januar 2014 har mulighed for stadig at af-
slutte deres uddannelse med Master projekt på 12 ECTS (Studieordningens 
afsnit 6.4). 
 
Samtidig ændres der i teksten for kompetencebeskrivelsen med henblik på 
at sikre, at der ikke skal laves løbende ændringer i studieordningen hvis der 
sker tilpasninger i det konkrete fagudbud. 
 
De ønskede ændringer er hørt i konsortiet, og der er ikke indkommet be-
mærkninger. 
 
Studienævnet indstiller den fremsatte studieordning til godkendelse, med 
ikrafttræden d. 1. august 2014. 
Studieordningen fremsendes til Dekanen for Samfundsvidenskab til endelig 
godkendelse. 
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8. Opfølgning på evaluering af censorordning på universiteterne 
Bilag 8a: Opfølgning på evaluering af censorordning på universiteterne 
Bilag 8b: Opfølgning på evaluering af censorordning på universiteterne (ej 
enslydende bilag) 
 
JGJ informerede kort om de udsendte dokumenter. Det er indtrykket efter 
læsning af rapporten, at censorordningen i det store hele fungerer. 
 
SMR pegede på det generelle aspekt omkring tankerne omkring en generel 
model hvor der anvendes ”tildeling” af censorer. Det er klart en force i rela-
tion til den problematik der opstår hvis en censor bruges for ofte på samme 
uddannelse. Der kan dog også opstå situationer, hvor der kan blive tildelt en 
censor som er for ”svag” i det givne fagområde. 
JGJ medgav, at det er et væsentligt parameter at censorerne er meget klare 
omkring deres indmeldinger om kompetenceområder hvis en 100% ”tilde-
lings”-model skal kunne fungere. 
 
Studienævnet er enigt om, at det er et område der bør følges med henblik 
på at sikre at der sker en varieret censordækning. 
Der er ligeledes enighed om, at det er der skal arbejdes målrettet imod at 
opfylde censorordningens krav om varieret censordækning. 

  

   
9. Digital evaluering – opfølgning og tilbagemelding – intet bilag 

 
SL informerede om at evaluering af de underviste efterårsfag er kørt som 
digital evaluering. 
Der arbejdes både med en specifik underviser-evaluering og en mere gene-
rel fag-evaluering. 
 
Proceduren har været, at evalueringen er udsendt og åben for udfyldelse én 
uge inden sidste undervisningsgang. Evalueringen har været yderligere væ-
ret åben for udfyldelse frem til én uge efter sidste undervisningsgang. 
 
SL rejste spørgsmål om, hvordan denne fremgangsmåde er oplevet og om 
den er hensigtsmæssig som den der benyttes fremadrettet.  
Der blev samtidig gjort opmærksom på at der fra Mastersekretariatet er et 
klart ønske, og en hensigtsmæssighed i relation til håndteringen af den digi-
tale evalueringsproces, om at der er enslydende procedurer for den digitale 
evaluering på alle uddannelser. 
 
Det blev aftalt, at fag-evalueringer udsendes 2 dage før sidste undervis-
ningsgang. Der udsendes samtidig version af evalueringen til underviseren 
til orientering. Der udsendes kort før sidste undervisningsgang for at sikre: 
at de studerende er opmærksomme på, og husker, at der ligger en mulig-
hed for evaluering klar til dem; at de studerende forholdsvist let kan finde 
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den tilsendte mail når de sidder til undervisningen; at sandsynligheden for 
at sidste undervisningsgang medevalueres stiger og; at der sikres to kørsler 
at dataupload inden den faktiske evaluering skal ske sådan at der ikke mi-
stes evalueringer pga. eventuelle tekniske fejl. 
Tilgangen til evaluering holdes stadig åben én uge efter sidste undervis-
ningsgang. 
Det blev foreslået at der i relation til underviser-evaluering arbejdes i en 
ramme der foreskriver, at en underviser evalueres når hun / han har fore-
stået undervisning i minimum en hel dag. 
 
Der var enighed om at de afsættes tid i den sidste undervisningstime til at 
evaluere. Det giver meget tydeligt en langt højere evalueringsprocent, og 
dermed et langt mere relevant og brugbart billede af de studerendes ople-
velse af den leverede undervisning. 
 
SL informerede om, at evalueringerne efterbehandles i uge 2, og at det for-
ventes at der åbnes for tilgang til resultaterne i uge 3. 
Studienævnet ønskede rapporter tilgængelige for de relevante personer 
hurtigst muligt efter evalueringsperioden er lukket. 
  

10. Nyt studienævn - intet bilag 
 
JGJ informerede om sammensætningen af det nyvalgte studienævn. 
Det nye studienævn tiltræder pr. 1. januar 2014, og de sker samtidig en fu-
sion af de nuværende SUND og SAM studienævn, således at studienævnet 
efter d. 1. januar 2014 dækker masteruddannelserne på SUND og SAM. 
 
Det kan desværre konstateres at det ikke har været muligt at få valgt stu-
denterrepræsentanter til studienævnet på SAM. Såfremt det er muligt at 
finde nogle studerende som er interesserede i at indtræde, foreslås det at 
der indstilles til rektor om indtrædelse i studienævnet i henhold til gælden-
de regler. 
 
Det er aftalt at der under det fusionerede studienævn skal etableres under-
udvalg, og udarbejdes kommisorier for disse. Der var enighed om at lade 
denne opgave overgå til det nye studienævn. 
 

  

11. Behandling af ansøgninger til Studienævnet (for lukkede døre) 
 
11a Principiel beslutning vedr. overførsel af merit i forbindelse med over-
gang af studieordning – FMOL 
 
Der er som konsekvens af en ændring i studieordning for FMOL opstået en 
problematik forbundet med statusændringen for enkelte fag, fra status som 
generiske ledelsesmoduler til status som ledelsesfaglige grundmoduler.  
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Den betyder, at der for nogle allerede optagne studerende opstår en pro-
blematik, som i kraft af den ændrede studieordning udløser en for højt antal 
opnåede ECTS i den generiske ledelsesmodul-søjle, mens de reelt resterer 
med få ECTS i den ledelsesfaglige grundmodul-søjle. Problematikken relate-
rer sig til fagene ”Metode” samt ”Økonomistyring, ledelsesinformation og 
regnskabssystemer”. 
Det pointeres, at de studerende er i god tro i forhold til de fag de har taget, 
og har tilmeldt sig. 
 
Det indstilles af studieleder Johannes Michelsen, at studienævnet tilslutter 
sig en principbeslutning, om at der kan ske overførsel således at studerende 
under den gamle studieordning kan overføre fagene og lade dem tælle som 
ledelsesfaglige grundmoduler. 
 
Studienævnet godkendte indstillingen. 
Proceduren er fremadrettet, at der gives merit efter individuel ansøgning i 
sager der henhører under ovenstående principbeslutning. 
 

 11.1 Dispensationsansøgninger: Har været i skriftlig høring 
Ansøgning om udsættelse af opgaveaflevering: Imødekommes. (11.1a) 
Ansøgning om udsættelse af eksamen til reeksamenstermin: Imødekom-

mes. (11.1b) 
Ansøgning om dispensation for gruppestørrelse: Imødekommes. (11.1c) 
Ansøgning om dispensation for gruppestørrelse: Imødekommes. (11.1d) 
Ansøgning om dispensation for gruppestørrelse: Imødekommes. (11.1e) 
Ansøgning om udsættelse af aflevering af Masterprojekt: Imødekommes. 

(11.1f) 
 

 

 11.2 Dispensationsansøgninger: Har ikke været i skriftlig høring 
 

 

 11.3 Formandsbehandling 
Ansøgning om aflæggelse af eksamen vis Skype: Imødekommes. (11.3a) 
Ansøgning om meritoverførsel: Imødekommes. (11.3b) 
Ansøgning om meritoverførsel: Imødekommes. (11.3c) 
Ansøgning om meritoverførsel: Imødekommes. (11.3d) 
 

 

 11.4 Meritansøgninger: har været i skriftlig høring   
 Ansøgning om forhåndsmerit: Afvises. (11.4a) 

Ansøgning om forhåndsmerit: Afvises. (11.4b) 
Ansøgning om merit: Imødekommes delvist. (11.4c) 
Ansøgning om merit: Afvises. (11.4d) 
 

 

 11.5 Meritansøgninger: har ikke været i skriftlig høring 
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12. Eventuelt 
 
PVF informerede kort om at der i en periode henover efteråret i samarbejde 
med Århus har været en proces i gang omkring E*MBA´ens studieordning. 
Arbejdet udmøntes i en ny studieordning for E*MBA´en som vil bliver frem-
sendt til studienævnets godkendelse forventeligt i januar 2014. 
 
JGJ takkede for alle medlemmer store indsats i stuenævnet. Der var en sær-
lig tak til Pernille Eskerod som udtræder af Studienævn for Masteruddan-
nelser med udgangen af indeværende valgperiode. 
JGJ udtræder ligeledes, og takkede for en godt, konstruktivt og givtigt sam-
arbejde med studienævnets medlemmer. 
SMR og PVF kvitterede med tak til JGJ for et godt formandskab, og et meget 
velfungerende studienævn. 
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