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Referat  
 
 
Emne:    Ordinært studienævnsmøde 
Dato og tidspunkt:  Onsdag d. 10. december kl. 10.00 - 12.30 
Sted:    Marketing og Managements mødelokale 
 
Deltagere – medlemmer af studienævnet: 
Eva Draborg (ED), Hans Lund (HL), Stephen Mark Rosenbaum (SMR), Per Vagn Freytag 
(PVF), Kurt Klaudi Klausen (KKK), Mia Grodt (MG),  
 
Fraværende: Regina Ingrid Eichhorst (RIE) 
 
Deltagere udenfor studienævnet: Søren Land (SL) 
 
Referent: Lise Bille Byriel (LBB) 
 
 

1. Godkendelse af referat af møde d. 29. oktober 2014 og godkendelse af dags-
orden 
- Bilag 1a: Referat af møde d. 29. oktober 2014  
- Bilag 1b: Dagsorden for møde d 10. december 2014 
-  

*1.a.  Referat godkendt uden bemærkninger 
*1.b.  Dagsorden godkendt med mindre ændring 
 
 
 

2. Masterdag – evaluering af dagen d. 12. november 2014 (HL) 
-  Bilag 2a  - evalueringsskema 

 
*2.a. I stikordsform med afsæt i evalueringsskema: 
 
Formål med dagen: netværkskabelse; en samtale om  strategi og et forum for udvikling; ikke 
et beslutningsforum; studienævnets dag; Formålet er at finde synergi; kvalitetsudvikling; vær-
diskabelse; italesætte masterområdet i den store sammenhæng for at trække i samme retning 
på hele område; skabe ejerskab hos beslutningstagere. 
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http://vejviser.sdu.dk/opslag?lid=3061&pid=imm-9999


 
Hvad skal gøres anderledes: En hel dag er for lang tid. Færre emner. Mere tid til drøftelse 
på tværs. 
  
Forslag til ramme og struktur: Forslag tiltrædes om halvdagsmøder i stedet for – ændring 
træder i kraft med næste møde den 9. april. Forslag til faste punkter: Indlæg fra dekanater.  
Indlæg fra studienævn. Indlæg fra sekretariatet. Et tema hver gang. 
 
Forslag til temaer: Incitatamenststruktur. K1, K2 og K3 programmer. Strategi diskussion 
med afsæt i et grundigt baggrundsmateriale.  
 
Ansvar ift. tilrettelæggelse af dagen 9. april 2015: SL har i samarbejde med Ole Friis og 
med afsæt i strategisk udviklingsarbejde ansvar for  at melde planlægningsgruppe ind. 
 
 
  

3. Årshjul – delpolitik 4 til drøftelse (KKK og MG) 
- Bilag 3a: Delpolitik 4 

 
 
*Bilag 3a. Kommentarer til delpolitik 4 om universitespædagogik og pædagogisk kom-
petenceudvikling 
 
Studienævnet undrer sig over,  at der intet sted er et ansvarsområde, som er rettet mod studie-
nævnet. Dette finder studienævnet påfaldende, da studieleder og studienævn netop ser fageva-
lueringer og kan have en rolle at spille i udviklingen af de pædagogiske tiltag. 
 
Derudover var der spørgsmål rettet mod delpolitikken 4.2 om incitatmentsstruktur. Hvor er 
incitatamenterne offentliggjort til at udvikle denne universitetspædagogiske praksis? Vi kan 
ikke finde dem i udmeldte politik. KKK og SMR påpegede problem med incitatmentstruktur 
på fx executive masteruddannelser. 
 
Beslutning: Der udarbejdes en skrivelse til dekanaterne med kommentarerne til denne delpo-
litik. Denne sendes i høring blandt nævnets medlemmer først.  

 
 

 
4. Fjerneksamen – til drøftelse og beslutning (SL og LBB) 

- Bilag 4a: Indstilling  
- Bilag 4b: Ansøgningsskema 
- Bilag 4c: Introduktion til Adobe Connect – vejledning 
- Bilag 4d: Mailskabelon til tilsynsførende 

 
*Bilag 4a –  Indstilling vedtaget med følgende bemærkning: Bornholm slettes fra indstil-
lingen. 
 
*Bilag 4b – Spørgsmål vedrørende betaling for eksamen. Uddybning ved LBB: Skal uni-

versitetet arrangere eksamen i udlandet koster det 5000 kr. Prisen læner sig op ad prisen på 
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Jura deltid, som afholder en del fjerneksamener. Den studerende skal ved ansøgningen vide, 
at såfremt universitet skal arrangere denne, koster det et nærmere fastsat beløb. Stort set alle 
eksaminander arrangerer selv – og det koster så ikke ekstra. 

 
 

 
5.  Ny studieleder FMOL og MPL (LBB) 

- Bilag 5a: Anbefaling fra Jens Ringsmose (Signe Pihl-Tingvad) – FMOL  
- Bilag 5b: Anbefaling fra Torben Andersen (Tina Lundø Tranekjer) – MPL 

(mangler)  
 
 
*Bilag 5a – Indstilling til dekanatet  
*Bilag 5b – Der afventes en anbefaling fra Torben Andersen. Efter at anbefaling er modtaget 
vil der blive meddelt dekanatet en indstilling. 
 
  

 
6. Deltidsstuderendes oplevelse af kommunikation på SDU – drøftelse og evt. 

tiltag (SL og HL) 
- Bilag 6a: Minirapport ADVICE: Deltidsstuderendes oplevelse af kommuni-

kation på SDU 
  

*Bilag 6a: Orientering ved SL:  
 
Der er generel kritik af Blackboard (BB) og den manglende systematik  – STUM (studie- og 
undervisningsmiljøundersøgelsen) understøtter dette. Der opfordres til at der igangsættes en 
arbejdsgruppe omkring systematik på BB. ED efterlyste en decideret vejledning.   
 
Undersøgelsens metodik og repræsentativitet fik kritiske kommentarer. Nævnet vil ikke bruge 
rapporten som afsæt til andre tiltag. 
 
 

 
7. Merit for ”slicede” fag – generel drøftelse (SL) 

- Bilag 7a: Henvendelse fra studerende 
- Bilag 7b: Kursusbeskrivelse fra Dansk Magisterforening 

 
*Bilag 7a - 7b  SL redegør for henvendelsen. Der er enighed om at der bør være en akkredite-
ret eksamen tilknyttet med ECTS-point. Nævnet kan ikke på det forelæggende bedømme om 
der er grundlag for forhåndsmerit. Sagen oplyses yderligere af den studerende inden afgørelse 
kan træffes. 
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8. Ad-hoc udvalg – status 
- Bilag 8a: Oversigt  

 
*Bilag 8a - gennemgang   
 
Aktiverende læring – næste møde 12. december: 12 generelle kompetencer, skal supple-
res med ekstra kompetencer. Udvalget kommer med et katalog, som stilles til rådighed for 
studieledelser og markedsføringsteamet. 
 
Fagbeskrivelser og studieordninger – hvilke oplysninger placeres i hvilke dokumenter? 
Anbefalinger på vej. 
 
Masterprojekt - skabeloner og ens regler under udarbejdelse. Kommer i høring januar 
2015. 
 
Prispolitik – notat er på SUND til kommentering. PVF: Aligment i pris vigtigt. Pris føl-
ger fag. Breakeven analyser på vej.  
 
Fagevalueringer – i proces. Der er nedsat evalueringsudviklingsgrupper på såvel sund og 
samf. 
 

 
 

9. Meddelelser   
 
Mundtlige  
- Klagesag (SL)  

 
*Orientering ved SL om henvendelse fra tre studerende. Studieleder har indkaldt til møde 10. 
dec. 2014 med relevante studerende. Der følges op på sagen ved næste møde. 
 

- Tilbagebetaling af undervisningsafgift – procedure (SL) 
 
*Afgørelse vedr. for sen framelding er nu fastlagt som administrativ procedure. Sund stude-
rende skal forbi studieleder og Merete Munk. Samf. studerende skal forbi studieleder og Sø-
ren Land. 

 
Skriftlige   
- Bilag 9a: Høringsbrev og udkast om karakterskala (LBB) 

 
*Bilag 9a - orientering 
 
LBB: Høringsrunde uden bemærkninger. Forventet ny bekendtgørelse jan 2015. Forskellig 
praksis i detaljeringsgrad i fagbeskrivelser/studieordninger på det enkelte uddannelser, når det 
komme til karakterskala. KKK: Skepsis overfor det at skulle beskrive på samtlige fag på de 
enkelte karakterniveauer. HL: Det hjælper dog de studerende undervejs.  
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- Bilag 9b: Eksamenssnyd - mail fra Studieservice (LBB) 
 
*Bilag 9b – orientering 
 
LBB: Tilbagemelding fra Studieservice efter studienævnets tilbagemelding: Studieservice 
udtrykker forståelse for at studienævnet primært vil benytte løsning 1 (vejledningsløsningen) 
og 3 (rektors undersøgelse)  ift. behandling af fremtidige sager. Der kan altid hentes støtte i 
Studieservice, hvis løsning 2 findes relevant at afprøve.  
 
 

 
10. Fagbeskrivelser: Tidligere frister for indkaldelse – drøftelse samt godken-

delse  
 
- Bilag 10a: Notat om Studienævnets godkendelse af fagbeskrivelser og stu-

dieordninger – revideret (HL) 
 

 
*Bilag 10a – Revision af notat  
 
HL: Ny passus til notatet om godkendelse af studieordninger og fagbeskrivelser: Tilføjelsen  
gør det tydeligt at studielederen er forpligtet til at høre studienævnet ved ændringer, som man 
vil have drøftet. Passus godkendt.   
 

- Bilag 10b: Dato for indkaldelse af fagbeskrivelser og studieordninger ES2015 
 

 
*Bilag 10b – Orientering 
 
LBB: Datoer efterårssemster 15 gennemgås – godkendelsesdato er lidt tidligere i år, nemlig 
15. marts 2015 til eksamenskontoret. Mindre rettelse til procedure, som indskrives i doku-
mentet. 
 
 

- Bilag 10c: Fagudbud – frister for godkendelse – oplæg fra Eksamen 
 

 
*Bilag 10c – Orientering  
 
LBB: Orientering om fremtidige frister qua studiefremdriftsreformen, som rykker fristen for  
indkaldelse af fagbeskrivelser til 15. februar /15. september. Der arbejdes centralt fra med en 
løsning på dette, således at der måske fremover indkaldes i to trin: 1. Struktur til eksamen 
indmeldes til tidligere frister 2. Indhold – indmeldes som nu. Vigtigt at sikre masterområdet 
kan agere tæt på studiestart, så der kan handles på efterspørgsel og aktuel forskning. Der ar-
bejdes i Uddannelsesrådet og i andre fora på en mere fleksibel løsning 
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- Bilag 10d - f: Fagbeskrivelser – godkendelse 
 
 
 
*Bilag 10d-f: Godkendt 
 

11. Studieordninger til godkendelse  
- Bilag 11a: Studieordning MBA   
- Bilag 11b: Studieordning MHM (Master i Hospitalsmanagement) med nye 

fagbeskrivelser 
- Bilag 11c: Studieordning MPM 

 
Bilag 11 a-c: Alle sendes i høring via Sharepoint – høringsfrist 17. december 2014.  
 
 

 
12. Mødedatoer 2015 (HL) 

- Bilag 12a: Forslag til mødedatoer 
 
*Bilag 12a: 
 
HL meddeler, at han trækker sig fra posten som formand for studienævnet pr. 1. januar 2015. 
Der skal vælges en ny formand. LBB undersøger hvad der sker, hvis pladsen ikke kan besæt-
tes. Der kommer tre nye medlemmer i studienævnet – en studerende fra MBA og to studeren-
de fra MPQM.  Officiel udmelding afventes. Også tak hele bordet rundt til Mia Grodt for de 
mange bidrag til studienævnets diskussioner i årets løb.  
 
Mødedatoer i første halvår 2015: 
 
21. januar 2015 
09.30 – 12.00  

Konstituering af studienæv-
net  – derefter ordinært møde 

Marketing og Managements 
mødelokale 

23. Marts 2015 
09.30 -12.00 i Kolding  

Ordinært møde 61.1 Gæstecaféen Campus 
Kolding 

2. juni 2015 Ordinært møde Marketing og Managements 
mødelokale 

 
 
 
 

13. Behandling af sager til studienævnet (lukket punkt) 
 

13.1 Dispensationsansøgninger – har været i skriftlig høring 
*13.1a  Ansøgning om dispensation for at deltage i sommeruniversitet før alle 
fag er bestået på indeværende semester: Imødekommet 
*13.1b   Ansøgning om dispensation for at deltage i sommeruniversitet før alle 
fag er bestået på indeværende semester: Imødekommet 
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*13.1c  Ansøgning om dispensation for forlængelse af eksamenstid med 100 %  
pga. funktionsnedsættelse: Delvist imødekommet med 25 % udvidelse af eksa-
mensramme. 
 

 
13.2 Dispensationsansøgninger – har ikke været i skriftlig høring 
Ingen 
 
13.3 Dispensationsansøgninger – formandsbehandlet 
*13.3a Ansøgning om dispensation for at skrive masterprojekt før alle fag er be-
stået: Imødekommet 
*13.3b   Ansøgning  om dispensation for for sen framelding SAMF: Imødekom-
met 
 *13.3c  Ansøgning  om dispensation for for sen framelding SUND: Imødekom-
met 
*13.3d  Ansøgning  om dispensation for for sen framelding SAMF: Imødekom-
met 
*13.3e   Ansøgning om dispensation for senere aflevering af masterprojekt: Imø-
dekommet  

 
13.4 Meritansøgninger - har været i skriftlig høring 
*13.4a Ansøgning om meritoverførsel af masterfag  fra dansk uddannelsesinstitu-
tion: Imødekommet 
 
13.5 Meritansøgninger - har ikke været i skriftlig høring 
Ingen 
 
13.6 Meritansøgninger – formandsbehandlet 
*13.6a  Ansøgning om forhåndsmeritoverførsel af to masterfag  fra dansk uddan-
nelsesinstitution: Imødekommet 
*13.6b  Ansøgning om forhåndsmeritoverførsel af masterfag  fra dansk uddan-
nelsesinstitution: Imødekommet 
 
 
13.7 Ansøgninger om andet 
*13.7a  Ansøgning om overflytning fra en fagsølje til en anden FMOL: Imøde-
kommet 
*13.7b Ansøgning om overflytning fra en fagsølje til en anden FMOL: Imøde-
kommet 
*13.7c  Ansøgning om overflytning fra en fagsølje til en anden FMOL: Imøde-
kommet 

  
 

14. Eventuelt 
 
*intet 
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