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Referat af 

Studienævn for masteruddannelser 

17. januar 2013 kl. 12.45 – 14.00 i mødelokale på  

Institut for Marketing og Management i Odense. 

 

 

Deltagere: Jan Guldager Jørgensen (JGJ), Kurt Klaudi Klausen (KKK), Per Vagn Freytag (PVF), 

Lars Thøger Christensen (LTC), Pernille Eskerod (PE), Britta Løck Worm (BLW) 

 

Afbud: Lars Thøger Christensen 

  

 

Referent:  Ulla Dinesen/Elisabeth Bjørnson Marcussen 

 

Dagsorden: 

  

Jan Guldager Jørgensen bød velkommen. Der var følgende tilføjelser til dagsorden: 

Punkt 3.  

Bilag 3.2.b: MIAH – Ansøgning om tilmelding til Masterprojekt og deltagelse i eksamen uden at 

have været til eksamen i 3. semesterfagene. Bilaget blev omdelt. 

Bilag 3.5.c: MPM – Ansøgning om merit. Bilaget blev omdelt. 

 

Ad. 1 Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

Ad 2. Meddelelser 

Diverse skriftlige meddelelser  

Bilag 2a: Kompetencesammenkædning og progression 

Bilaget blev udsendt til studielederne den 20. december 2012. Deadline for returnering er den 25. 

februar til studienævnssekretæren, hvorefter det sendes i skriftlig høring, således det kan returneres 

til fakultetet senest den 4. marts.  

 

Bilag 2b: Stillingsopslag: Leder af Mastersekretariatet 

Britta Løck Worm orienterede om stillingsopslaget. Ansøgningsfristen var 16. januar. Der er 

modtaget 15 ansøgninger. Ansættelsesudvalget vil bestå af: Administrationschef Britta Løck Worm, 

Institutleder Poul Skov Dahl, Studiekoordinator Lars Hjøllund Jensen og Studiekoordinator Britt 

Pilegaard Thomsen. Jan Guldager Jørgensen er endvidere med i screeningsprocessen. 

Ansættelsessamtalerne finder sted den 24. og 25. februar.  

BLW orienterede i forlængelse af dette punkt om Charlotte Damkjær Jørgensens ansættelse og 

hendes arbejdsopgaver i servicecenteret på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 
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Bilag 2c: Adgang til omprøve og sygeprøve 

Meddelt til orientering. Bilaget ligger allerede på uddannelsernes hjemmeside. 

  

Diverse mundtlige meddelelser 

BLW oplyste, at der opslås en lederstilling på LINK, idet Tessa Gjødesen flytter til SDU-Erhverv. 

LINK ændrer navn og kommer til at hedde Kompetenceenheden for Kommunikation, 

Samfundsvidenskab.  

BLW informerede endvidere om, at marketingkoordinator Lone Holst flytter fra Mastersekretariatet 

til LINK ca. 1. marts. 

Pernille Eskerod oplyste, at dato for akkreditering for Master i Projektledelse bliver den 28. februar 

i Slagelse. 

Per Vagn Freytag informerede om, at der er kommet en ny studieleder i Århus E-MBA Børge Obel.  

 

Ad 3. Behandling af ansøgninger til Studienævnet (for lukkede døre) 

3.1 Dispensationsansøgninger: Har været i skriftlig høring 

Bilag 3.1.a: MiJ – Ansøgning om udsættelse af ordinær eksamen til næste ordinære eksamen 

(overskridelse af tidsfrist med ét år) 

Meddelt til orientering. 

 

3.2 Dispensationsansøgninger: Har ikke været i skriftlig høring 

Bilag 3.2.a: MBA – Ansøgning om ændring af eksamensformen til mundtlig eksamen 

Ansøgningen blev imødekommet. 

Bilag 3.2.b: MIAH – Ansøgning om tilmelding til Masterprojekt og deltagelse i eksamen uden at have været 

til eksamen i 3. semesterfagene. 

Ansøgningen blev imødekommet. 

 

3.3 Formandsbehandling  

Bilag 3.3.a: MIT – Ansøgning om udsættelse af mundtlig eksamen 

Bilag 3.3.b: FMOL – Ansøgning om forlængelse af forberedelsestiden pga. ordblindhed 

Bilag 3.3.c: MIT – Ansøgning om udsættelse af aflevering af projektopgave 

Bilag 3.3.d: MBA – Ansøgning om udsættelse af ordinær eksamen  

Bilag 3.3.e. MPL – Ansøgning om ændring af deltagelse i vinteruniversitet i udlandet til en 

afløsningsopgave.   

Meddelt til orientering. 

 

3.4 Meritansøgninger: har været i skriftlig høring  

Bilag 3.4.a: MBA – Ansøgning om merit 

Meddelt til orientering.  

 

3.5 Meritansøgninger: har ikke været i skriftlig høring  

Bilag 3.5.a: MBA – Ansøgning om merit 

Punktet udsættes. Det blev besluttet at undersøge om uddannelsen er ACE akkrediteret og hvilket 

niveau uddannelsen er på før beslutningen træffes. 
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Bilag 3.5.b: FMOL – Ansøgning om merit 

Ansøgningen blev ikke imødekommet. 

Bilag 3.5.c: MPM – Ansøgning om merit 

Ansøgningen imødekommes. 

 

Ad. 4 Master i Projektledelse: Revidering af studieordning: Har været i skriftlig høring 

Bilag 4a: Godkendt studieordning 

Meddelt til orientering.  

 

Ad. 5 Endelig godkendelse af studieordningen: Fleksibel Master i offentlig ledelse 

Bilag 5a: Skriftlig høring 

Bilag 5b: Studieordning for den fleksible Master i offentlig ledelse (FMOL) 

Bilag 5c: Kompetencesammenkædning 

Bilag 5d: Bilag til studieordningen for fleksible Master i offentlige ledelse (FMOL) 

Dele af studieordningen har været i skriftlig høring og godkendt. Det øvrige er konsekvensrettelser 

af, at der nu er 2 søjler mod før 3 søjler. 

JGJ gjorde opmærksom på nogle rent tekniske ting, der skulle rettes: 

Bilag 5b:    

- side 5 – punkt 2.2 ”Den studerende opnår således i alt 38 ECTS fra søjlerne 1 og 2” rettes 

til ”Den studerende opnår således i alt 48 ECTS fra søjler 1 og 2” 

Bilag 5c: Tabellen om kompetencesammenkædning specificeres med målene under de enkelte 

punkter og fag og Masterprojekt tilføjes. Derudover skal der laves en figur over progressionen. 

Bilag 5d: Bilaget skal konsekvensrettes, således at censurformen for Ledelsesfaglige grundmoduler 

er ekstern og bedømmelsen er 7-skala. 

Godkendes med ovenstående rettelser.  

 

Ad. 6 Godkendelse af nye profiler og fagbeskrivelser på MBA – bilag omdelt under møde. 

Bilag 6a: Redaktionel ledelse – Rettelse: Medieledelse 

Bilag 6b: Innovation management 

Studienævnet principgodkender profilerne, men der er tekniske ting, der skal på plads. 

Studienævnet har følgende detailspørgsmål, som de profilansvarlige skal se på efterfølgende og 

vende tilbage med til næste studienævnsmøde:  

Medieledelse: Hvad ligger til grund for, at faget ”Konkurrence og markeder” ligger på 1. semester 

og ”Strategi og forretningsforståelse” på 3. semester? Fagene skal enten byttes om, så de følger den 

struktur for profiler, der er vedtaget, eller der skal foreligge en argumentation for, hvorfor de skal 

byttes om, som studienævnet kan tage stilling til. 

Sommeruniversitetet er angivet som et valgfag, men det indgår som et obligatorisk modul.  

Studienævnet gjorde opmærksom på, at litteratur angivelserne i fagbeskrivelserne uddybes iht. 

studienævnets tidligere beslutning. 

Nævnet efterspurgte, at medieprofilen fremgik klarere, fx af fagenes titler.  

Faget ”Innovation og forandringsledelse” findes på begge profiler hhv. på 2. semester på Medie- 

ledelse og på 1. semester på Innovation management men med forskellig fagbeskrivelse og 

fagansvarlig. Fagene kan ikke hedde det samme.  

For begge profiler gælder, at de to fag ”Konkurrence og Markeder” og ”Markedsrelationer” 

planlægges at laves profiltilrettet. Studienævnet beder om, at der laves aftaler med de respektive 

fagansvalige om dette. 
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Der indkaldes til møde med studielederen, de profilansvarlige og studiekoordinatoren. 

 

Ad. 7 Proces for udarbejdelse af Uddannelsesberetning for Masteruddannelserne - 

http://www.sdu.dk/om_sdu/dokumentation_tal/kvalitetsudvikling/uddannelsesberetning 

Uddannelsesberetningen skulle have været udarbejdet i løbet af efteråret. Dette er bl.a. en af de 

opgaver, som Charlotte Damkjær forestår. Det er planen, at der indkaldes til et fælles 

studieledermøde, hvor beretningen laves samlet som oprindeligt vedtaget på studienævnsmødet den 

7. juni 2012. 

 

Ad. 8 Fælles masterstudieledermøde 

Dette møde skulle have været afholdt i efteråret, men er blevet udskudt. Studienævnet diskuterede 

emner/ideer for indhold i en fælles masterstudielederdag. Der var en kort drøftelse af indholdet for 

dagen og følgende emner blev fremsat: mulighed for gensidig information og vidensdeling, aktiv 

læring/aktiverende undervisning og hvad der er relevant i forhold til masteruddannelserne, en It 

vinkel – workshop i kuben og snak om masterprojekt. Det blev besluttet at holde et møde i foråret, 

og det overvejes at holde et igen i efteråret. 

BLW sørger for at indkalde til møde med KKK og Jan Arlbjørn, hvor dagen planlægges ud fra en 

ide om, at vi skal opnå en fælles viden om hinandens uddannelser, og at vi skal snakke om master 

projektet. Vi vil bede studielederne om i deres oplæg at komme ind på forskellige punkter herunder 

pædagogik og aktiv læring og aktiverende undervisning. Sørger derefter for booking af 

mødefaciliteter samt indkaldelse til mødet.  

De profilansvarlige indbydes ligeledes til dagen.   

 

Ad. 9 Orientering om eksamenspensum, vintereksamen 2012/2013 

Bilag 9a: MBA 

Bilag 9b: MPL 

Bilag 9c: MiJ 

Bilag 9d: MPM 

Bilag 9e: MiE 

Bilag 9f: MIAH 

Bilag 9g: F-MOL 

Studienævnte bemærker, at det ser fint ud.  

 

Ad. 10 Godkendelse af undervisningsplaner, forårssemestret 2013. 

Bilag 10a: MBA 

Bilag 10b: MPL 

Bilag 10c: MiJ 

Bilag 10d: MPM 

Bilag 10e: F-MOL 

Studienævnet takker studiekoordinatorerne for flot arbejde.  

 

 

 

Ad. 11 Eventuelt 

http://www.sdu.dk/om_sdu/dokumentation_tal/kvalitetsudvikling/uddannelsesberetning
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BLW orienterede om studiekoordinator Elisabeth B. Marcussens ansættelse på Mastersekretariatet. 

BLW og EBM holder møder med studieleder for masteruddannelsen i rehabilitering, Hans Lund og 

studieleder for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse, Eva Draborg for at diskutere 

perspektiverne for samarbejdet med SUND og overførsel af administrative opgaver herunder 

marketing af MPQM og MR til Mastersekretariatet.  

 

Studienævnet spurgte ind til ibrugtagen af iPad’s i forbindelse med materialet til 

studienævnsmøderne. JGJ oplyste, at der arbejdes på sagen. Det er sikkerheden vedr. de 

personfølsomme oplysninger, der skal på plads. Ambitionen til det kommende studienævnsmøde 

den 8. april vil være, at de bilag, der ikke er personfølsomme, sendes elektronisk.  


