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Ad.1 Godkendelse af referat 

Bilag 1a: referat af studienævnsmøde – referatet blev godkendt 
 

Ad. 2 Meddelelser 
Diverse skriftlige meddelelser 
Bilag 2a: Høring over kvalitetspolitik for uddannelsesområdet 
Bilag 2b-2l: Bilag til høring 
JGJ orienterede om høringen over kvalitetspolitikken for uddannelsesområdet. 
Høringen er modtaget så sent, at den ikke er medtaget som et punkt, men sendes i en 
høringsproces efterfølgende.  Delpolitikkerne på SDU justeres i forbindelse med den 
kommende institutionsakkreditering, og skal behandles og forelægges 
direktionsledelsen inden jul.  
Det er aftalt med Mastersekretariatet, at sekretariatet gennemgår delpolitikkerne, 
hvorefter de sendes i høring hos studielederne. Studienævnsformanden bemyndiges til 
at komme med et høringssvar, som sendes i skriftlig høring til studienævnet med en 
kort høringsfrist, idet høringssvaret skal sendes den 23. oktober. Det blev efterfølgende 
besluttet at studielederne grundet tidspresset sender høringssvar direkte til 
fakultetssekretariatet 
 
Diverse mundtlige meddelelser v. Jan G.J. 
Valg til studienævnet. Fristen for indlevering af kandidatliste med navne og stillere er 
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den 5. november. Listerne offentliggøres den 17. november 
 
Diverse mundtlige meddelelser v. Søren L. 
Der er udarbejdet et kommissorium for udvalg vedr. markedsstrategi for de 
erhvervsøkonomiske efter- og videreuddannelser (inkl. MBA og HD uddannelser), der 
skal danne grundlag for en arbejdsgruppe. Det bliver et udvalg med Torben Damgaard 
som formand og SL i en sekretariatsfunktion. 
På sidste studienævnsmøde blev VUE (værktøj til udvikling af eksamensformer) 
gennemgået af Rie Truelsen. Sekretariatet har kørt en test med MBA. SMR, Lars 
Hjøllund og SL har forsøgt at sætte et værktøj i spil, men har måttet konstatere, at 
terminologien passede meget dårlig. Læringsmålene skulle oversættes. 
Fagbeskrivelserne skal struktureres, og ved de kommende to indkaldelser af 
fagbeskrivelser samles læringsmålene under tre punkter: Viden, Færdigheder, 
Kompetencer. Det bliver dermed nemmere for de studerende at overskue 
læringsmålene. På SUND er der arbejdet med at standardisere fagbeskrivelserne. 
 

Ad. 3 Orientering fra Masterstudienævnet for Sundhedsvidenskab 
Der var studienævnsmøde den 17. september. Her blev medlemmerne informeret om 
sammenlægningen af studienævnene for SUND og SAMF. Det blev positivt modtaget. 
Sidste møde i SUNDs studienævn er den 21. november. 
 

Ad. 4 Master alumneundersøgelse 
Bilag 4a: Alumneundersøgelse 2013 – Konklusioner (Master og HD)  
SL orienterede om den alumneundersøgelse, som SDU Erhverv har lavet hen over 
sommeren. Undersøgelsen blev lukket for besvarelser den 26/8. 2.780 alumner har 
besvaret, hvilket giver en svarprocent på 28. Der tegner sig et tydeligt billede af, at de 
ønsker faglig information og identificerer sig med deres uddannelse.  
  

Ad. 5 Undervisningsevaluering ES2013  
Bilag 5a: Model for evaluering på masteruddannelserne 
Bilag 5b: Fagspecifikke spørgsmål fra studieledere/fagansvarlige (udleveres til mødet) 
Bilag 5c: Forslag til spørgsmål – underviserevaluering (udleveres til mødet) 
Punktet var med på sidste studienævnsmøde og implementeringen er nu i fuld gang. 
JGJ indledte med en opsummering. Der er to typer evalueringer: 

 fagevaluering  

 underviserevaluering  
Fagevalueringen har 3 faste spørgsmål fra fakultetet, 4 faste spørgsmål fra 
studienævnet og 3 fagspecifikke spørgsmål, som er indhentet fra studieledere og 
fagansvarlige. Poul Erik Mouritzen (PEM) har reageret på de fakultære spørgsmål, idet 
han ikke mener, de passer til de masterstuderende. PEM fremsender forslag til 
fakultetsspørgsmål. Efter modtagelsen sendes forslaget til studienævnet til høring.  
Bilag 5b og 5 c blev delt rundt. 
Spørgsmålene til underviserevalueringen er de samme som ved tidligere evalueringer.  
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Der var enighed om at omformulere spørgsmålet:  

 Hvordan ville din indsats i faget blive vurderet af andre, hvis de havde kendskab 
hertil? 

til 

 Hvordan ville din indsats (forberedelse og deltagelse i undervisningen)i faget 
blive vurderet af andre, hvis de havde kendskab hertil? 

Underviserne opfordres til at give de studerende tid i timerne til at udfylde 
underviserevalueringsskemaerne. Dette er vigtigt i forhold til svarprocenten. 
SMR forespurgte, om der er retningslinjer for, hvorledes studielederen håndterer, når 
en underviser har en evalueringsscore på omkring 3. Drøftelse af underviser-
evalueringerne er et punkt på dagsordenen. I enkelte tilfælde involveres 
institutlederen. 
Studienævnet konkluderer, at vi i forhold til fagevalueringen afventer forslag til de 
fakultære spørgsmål fra PEM (der sendes til høring i studienævnet) og i forhold til 
underviserevalueringen kører med de forelagte spørgsmål med studienævnets 
tilføjelse, samt at vi evaluerer alle undervisere. 
 

Ad. 6 Godkendelse af fagbeskrivelser FS14 
Bilag 6a: FMOL   
Bilag 6b: MBA 
Bilag 6c: MiAH 
Bilag 6d: MPL 
Bilag 6e: MPM 
JGJ indledte med at foreslå, at der fremover for hver uddannelse udarbejdes en 
oversigt over eksamensformer, når fagbeskrivelserne er til godkendelse i studienævnet. 
Studienævnet var enig i dette og det vil blive iværksat i forbindelse med næste rundes 
indkaldelse. 
Derudover kommenterede JGJ, at de specificerede timeangivelser i fagbeskrivelserne 
står meget uens. Det er et godt værktøj for underviseren og et signal til den studerende 
om, hvad der forventes. Studienævnet opfordrer de fagansvarlige til at se på dette til 
næste gang, fagbeskrivelserne skal godkendes. 
Endvidere bemærkede JGJ, at det set i lyset af projektet på SDU om aktiverende læring 
er en fornøjelse at se fagbeskrivelserne på Masteruddannelserne, som indeholder 
megen aktiverende læring. 
Samtlige fagbeskrivelser blev gennemgået. De tilretninger og bemærkninger, der var til 
enkelte fagbeskrivelser, er udarbejdet som et bilag til referatet og vil blive set på af den 
enkelte studiekoordinator, som ligeledes retter henvendelse til de relevante 
studieledere. Med baggrund heri blev fagbeskrivelserne godkendt. 
 

Ad. 7 Godkendelse af valgfag 
7a: Godkendelse af valgfag til MPM   
Godkendt 
 

Ad. 8 Tredje høringsrunde for Strategi- og Ledelsesgrundlaget fra Syddansk Universitet 
Bilag 8a: Høringsmail 
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Bilag 8b: Strategi- og Ledelsesgrundlaget 
Der er 2 fokuspunkter, som studienævnet skal forholde sig til i denne 3. høringsrunde – 
strategiens indhold og forankringen af strategien. Studienævnet fandt det vanskeligt at 
efter- og videreuddannelse i strategiens uddannelsesafsnit. 
SL kommer med et bidrag, som sendes i kort høring. 
 

Ad. 9 Godkendelse af vintereksamensplan     
Bilag 9a: FMOL 
Bilag 9b: MBA 
Bilag 9c: MiAH 
Bilag 9d: MiE 
Bilag 9e: MiJ 
Bilag 9f: MPL 
Bilag 9g: MPM 
Godkendt 
 

Ad. 10 Orientering om langtidsplaner 
Bilag 10a: MBA 
Bilag 10b: MiAH 
Bilag 10c: MiJ 
Bilag 10d: MPL 
Bilag 10e: MPM 
Studienævnet udtrykker, at det er positivt at se, at det er lykkedes at få involveret flere, 
således der er en bred dækning af fagansvarlige og undervisere. 
 

Ad. 11 Drøftelse af undervisningsevalueringer for FS2013 
Bilag 11a: FMOL 
Bilag 11b: MBA 
Bilag 11c: MiJ 
Bilag 11d: MPM 
Generelt ser evalueringerne flotte ud. Enkelte er nedad mod de 3 i score. Der er taget 
hånd om dette, og der er en forventning om, at det bliver ændret i næste 
undervisningsperiode. 
 

Ad. 12 Drøftelse af censorindberetninger for sommereksamen 2013 
Bilag 12a: MBA  
Studienævnet tager indberetningerne til efterretning.  
 

Ad. 13 Behandling af ansøgninger til Studienævnet (for lukkede døre) 
 

13.2 Dispensationsansøgninger: Har ikke været i skriftlig høring 
Bilag 13.2.a: MPM – Ansøgning om dispensation til at flytte eksamenstidspunkt til 
tidspunktet for fagets omprøve – imødekommet 
Bilag 13.2.b: MPM – Ansøgning om dispensation fra prøvevilkår pga. ordblindhed – 
imødekommet 
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Bilag 13.2.c: FMOL – Ansøgning om dispensation til at udsætte starttidspunkt for 
masterprojekt – imødekommet 
Bilag 13.2.d: FMOL – Ansøgning om dispensation til at få overført indbetaling til et 
senere semester – Det er været praksis på området, at der ikke ydes tilbagebetaling. 
Studienævnet ønsker oplyst, om der udover metodefaget er betalt for masterprojektet. 
Sagen sendes i skriftlig høring med disse nye oplysninger. 
Bilag 13.2.f: MiJ – Ansøgning om dispensation til at skyde dato for omprøve - 
imødekommet 
  

13.3 Formandsbehandling 
Bilag 13.3.a: MiJ – Ansøgning om udsættelse af omprøve 
Bilag 13.3.b: FMOL – Ansøgning om dispensation til at gå til omprøve 
Bilag 13.3.c: FMOL – Ansøgning om dispensation til at gå til omprøve  
Bilag 13.3.d: MiJ – Ansøgning om udsættelse af omprøve   
Bilag 13.3.e: MPL – Ansøgning om dispensation til at følge og gå til eksamen i valgfag 
samtidig med deltagelse i og udarbejdelse af Masterprojekt 
Bilag 13.3f: MPL – Ansøgning om dispensation til at følge og gå til eksamen i valgfag 
samtidig med deltagelse i og udarbejdelse af Masterprojekt 
Godkendt 
 

13.4 Meritansøgninger: har været i skriftlig høring  
Bilag 13.4.a: MiE – Ansøgning om merit - imødekommet 
Bilag 13.4.b: MPM – Ansøgning om merit – imødekommet 
Meddelt til orientering 
 

13.5 Meritansøgninger: har ikke været i skriftlig høring ved Studienævnet 
Bilag 13.5.a: MPL - Ansøgning om merit - imødekommet 
Bilag 13.5.b: FMOL – Ansøgning om merit – forhåndstilkendegivelse delvist 
imødekommet  
Bilag 13.5.c: MiJ – Ansøgning om merit - imødekommet 
Bilag 13.5.d: MBA – Ansøgning om merit – der indhentes oplysninger vedr. 
undervisningsplan, og sagen sendes derefter i skriftlig høring 

 
Ad 14. Eventuelt 
 
Pernille Eskerod har forespurgt, om næste møde kan flyttes fra den 9. december til den 19. 
december. Vi fastholder den 9. december. 
 
Ulla Dinesen stopper som studienævnssekretær. Elisabeth Bjørnsson Marcussen bliver ny 
studienævnssekretær for det samlede studienævn studienævnet for masteruddannelserne på 
SUND/SAMF. Studienævnet takkede Ulla for indsatsen og samarbejdet. 
 


