
 

 

 
 
Studienævn for Masteruddannelser ved samfund- og sundhedsvidenskab
          
    
        3. november 2014/lbb 
 
 

Referat  
 
 
Emne:    Ordinært studienævnsmøde 
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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) 
 
Deltagere udenfor studienævnet: Karsten Baagø (KB), Søren Land (SL) 
 
Referent: Lise Bille Byriel (LBB) 
 
 

1. Godkendelse af referat af møde d. 26. juni 2014 og godkendelse af dagsorden 
- Bilag 1a: Referat af møde d. 26. juni 2014 
- Bilag 1b: Dagsorden for møde d. 29. oktober 2014 

 
* 1.a  Referat godkendt uden bemærkninger 
* 1.b Dagsorden godkendt uden bemærkninger 
 
 

 
2. Uregelmæssigheder ved eksamen – nye muligheder – drøftelse (SL) 

- Bilag 2a: Orienteringsmail om nye muligheder vedr. uregelmæssigheder ved 
eksamen 

- Bilag 2b: Skematisk sagsgangsoversigt  
- Bilag 2c: Detaljeret sagsgang 
-     Bilag 2d: Skabelon advis til studerende 
-     Bilag 2e: Skabelon indberetning til rektor 
 

*Bilag 2a-e Nye procedurer for eksamenssnyd 
SL præsenterede de nye procedurer i forbindelse med sagsbehandling ved mistanke 
om eksamenssnyd. Indberetning til rektor suppleres med to nye muligheder, nemlig 
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den pædagogiske vejledningssamtale og den lokale sagsbehandling Pjece som om-
handler eksamensnyd blev runddelt. 
 
Der var flere betænkeligheder ved den lokale sagsbehandling. Dette gik bl.a. på at man 
som fagansvarlig allerede er involveret – her var det vigtigt med den sagsbehandlings-
kompetence, distance og erfaring som Studieservice har og som man meget gerne vil 
støtte sig op af i disse ofte komplicerede sager (ED). Som studerende frygter mange at 
gøre noget forkert (MG) og derfor er bl.a. pjecen og information meget vigtig for at 
minimere denne usikkerhed. 

  
Studienævnet opfordrer til et øget fokus på problemstillingen hos studieledere og hos 
studiekoordinator – dette fx ved introduktion og eksamensintro. Pjecen er et brugbart 
redskab dertil og er vedhæftet som pdf. ovenfor.   
 
Studienævnet udtrykte betænkelighed ved den lokale sagsbehandling som et gråzone-
området, og denne tilbagemelding vil blive meddelt Studieservice.  

 
Studienævnet tager et par eksamenssnydesager op på første møde i 2015 til drøftelse 
med henblik på såvel sagsbehandling som sanktionsdelen. 

 
3. 6 årsreglen – tidsfrister for gennemførsel for en masteruddannelse. Drøftelse 

og beslutning 
- Bilag 3a: Generelle betragtninger 
- Bilag 3b: Oversigt over nuværende udfyldende bestemmelser i studieordnin-

gerne 
- Bilag 3c: En konkret dispensationssag 

 
*Bilag 3a Generelle betragtninger omkring 6 årsreglen 
 

Studienævnet tiltræder den første model. 
 

Påbegyndelse: En studerende er at påregne som studerende fra første indskrivnings-
dag, hvor der er en gyldig betaling tilknyttet. Dette uanset om vedkommende har væ-
ret udmeldt af uddannelsen enten frivilligt eller af SDU. Det er de udfyldende be-
stemmelser i studieordningen, som fastsætter om det er 6 år eller andre grænser, som 
gælder for den studerende. 

 
Det er en vigtig pædagogisk pointe i at fastholde en skarp grænse ift. gennemførsel 
(SMR og PVF).  

 
Dog er studienævnet principielt indstillet på at dispensere i den givne situation ud 
over de særlige omstændigheder – dette ud fra hensynet til at en masterstuderende 
kan færdiggøre sin uddannelse. Her kan deltidsbekendtgørelsens formuleringer om-
kring genindskrivning § 12 stk. 5 omkring faglige forudsætninger, hidtidige uddan-
nelsesforløb og nuværende forudsætninger lægges til grund for afgørelsen. 

 
Der er desuden altid en mulighed for at søge merit for tidligere beståede elementer 
ind i en ny studieordning. 
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*Bilag 3b Studienævnet henstiller ikke til fremtidige ændringer i det gældende studieordnin-
ger. 
 
*Bilag 3c Den konkrete sag afgøres under pkt. 9.1.a. 
 
 
 

4. Præsentation af EVU strategi (SL) 
- Bilag 4a: Notat EVU strategi 
- Bilag 4b: Præsentation af Master Scandinavian Design Management (SL) 
- Bilag 4c: Procesfigur - prækvalifikation af nye uddannelser. 

 
*Bilag 4a Notat om efter- og videreuddannelsesstrategi 
 

SL præsenterede statusnotatet fra Samf og uddelte udkast til markedsføringsbrochu-
re. 

 
Input til oplægget:  
Erfaringer med adgangskrav blev diskuteret. HL delte sine erfaringer med forløb, 
hvor forventningerne var meget forskellige, hvilket gav anledning til at skærpe ni-
veau og krav til den studerendes indsats. KKK bemærkede vigtigheden i at fastholde 
forskellen mellem almindelige kursusudbydere og den forskningsbaseret uddannelse 
med adgangskrav og eksamen, som alt andet lige er universitets særkende. 
 
HL luftede en lille usikkerhed med hensyn til fag, der tages ud af en fagbeskrivelse, 
omformes og som således ikke har været godkendt i studienævnet. Han opfordrede til 
at sparre med andre studieledere omkring udbuddet for at kvalitetssikre dette. 

 
SL redegjorde efter spørgsmål fra KKK for det opsøgende arbejde gennem net-
værksmøder både eksternt og internt.  

 
PVF: Cooperate Academy på større virksomheder har gjort markedet relativt lukket. 
Med denne model gives universitetet bedre mulighed for at byde ind på virksomhe-
ders kursusvirksomhed. 

 
KKK og SMR: Ressourcespørgsmålet – undervisere skal kompenseres. Hvilke prin-
cipper skal gøres gældende ift. incitamentsstruktur – transparens efterlyses. PVF 
sender en aflønningsmodel til involverede. 

 
Konklusion: 
Studienævnet anbefaler at arbejde videre med forretningsmodellen og gode idéer til 
at skabe volumen for at styrke masterområdet samlet. HL og ED bringer oplægget 
med i sund regi. 
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5. Årshjul delpolitikker – hvordan implementeres årshjulet fremover? 
- Bilag 5a: Årshjul med rul 
- Bilag 5b: Delpolitik 4 

 
*Bilag 5a Delpolitikker - opfølgning  
 

HL kom med forslag til procedure fremover med henblik på at få behandlet behandle 
kvalitetspolitikkerne efter årshjuls oversigten. På SUND er næstformanden selvskre-
vet som deltager i dette arbejde, så det foreslås at det er en studenterrepræsentant og 
en studieleder som mødes kort om dette og forbereder et oplæg. 

 
MG og KKK kigger delpolitik 4 igennem til næste studienævnsmøde 10. december 
og kommer med et oplæg til drøftelse.  

 
 

6. Evaluering  
- Bilag 6a: Indkommet handlingsplan MPQM - kvalitetsmonitorering og sik-

kerhed 
 
*Bilag 6a  Evaluering 
 

ED orienterede om bilaget, som er en handleplan fra en tovholder på modulet. HL 
forslog at rådata fra evalueringsbasen kunne lægges på Sharepoint i forbindelse med 
fremtidige evalueringer. 

 
7. Ad-hoc-udvalg – orientering 

- Bilag 7a: Oversigt over nedsatte udvalg 
 
 
*Bilag 7a Ad hoc udvalg: 
 

 
Aktiverende læring – er i fuld gang og har tredje møde i december. Der arbejdes bl.a. 
med udvikling af 12 masterkompetencer.   

 
Fagevalueringer – udvalgsmødet aflyses den 10. december, da det har vist sig svært 
at gennemføre møderne i hele efteråret 2014. HL, SL og LBB udarbejder et oplæg til 
rundsending til udvalget og næste møde indkaldes til foråret 2015.  

 
Skabeloner fagbeskrivelser og studieordninger- Første møde er afholdt. Her udarbej-
der mastersekretariatet et udkast til indhold ud fra MPQM og MPM studieordning 
samt fagbeskrivelser. 
 
Masterprojekt - Efter et møde er der opbakning til at udarbejde et forslag til høring 
og senere indstilling. 

 
Prispolitik – første møde er aftalt. 
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8. Fagbeskrivelser til samlet godkendelse – samtlige fagbeskrivelser samt over-
sigt over indberetning  F15  
- Bilag 8a: Notat om Studienævnets godkendelse af fagbeskrivelser og studie-

ordninger 
- Bilag 8b: Evt. sent ankomne fagbeskrivelser 

 
 
*Bilag 8a-b Fagbeskrivelserne er imødekommet. Kommentar til notatet – taget til efterretning 
og rettes til.  
 
 

 
9. Behandling af sager til studienævnet (lukket punkt) 

9.1 Dispensationsansøgninger – har været i skriftlig høring 
*9.1.a.  Ansøgning om dispensation for seks års reglen: Imødekommet. I afgørel-
sen skitseres der en plan, hvor den studerende forventes at afslutte jan. 2016. 
 
9.2 Dispensationsansøgninger – har ikke været i skriftlig høring 
*Ingen 
 
9.3 Dispensationsansøgninger – formandsbehandlet 
*9.3.a. Ansøgning om dispensation for sen aflevering af eksamensopgave: Imø-
dekommet 
*9.3.b. Ansøgning om adgang til omprøve uden deltagelse i ordinær eksamen: 
Imødekommet 
*9.3.c. Ansøgning om dispensation for 4. gangs forsøg: Delvist imødekommet 
ved genbetaling af 50 % af kursusafgift 
*9.3.d. Ansøgning om dispensation for forlægning af eksamenssted: Imødekom-
met 
*9.3.f. Ansøgning om dispensation for forlægning af eksamenssted: Imødekom-
met 
*9.3.g. Ansøgning om dispensation for overflytning af modul til ledelsesfaglig 
søjle: Imødekommet  
*9.3.h. Ansøgning om dispensation for individuelle studieaktiviteter: Imøde-
kommet 
 
9.4 Meritansøgninger - har været i skriftlig høring 
*9.4.a.  Ansøgning om meritoverførsel af udenlandsk studieelement: Imøde-
kommet 
 
9.5 Meritansøgninger - har ikke været i skriftlig høring 
*Ingen 
 
9.6 Meritansøgninger – formandsbehandlet 
*9.6.a. Ansøgning om meritoverførsel fra dansk uddannelsesinstitution: Imøde-
kommet 
*9.6.b. Ansøgning om forhåndsmerit ved bestået aktivitet: Imødekommet 
*9.6.c. Ansøgning om meritoverførsel: Imødekommet 
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*9.6.d. Ansøgning om forhåndsmerit: Imødekommet 
 

9.7 Ansøgninger om andet 
*9.7.a. Ansøgning om tilbagebetaling af undervisningsafgift: Imødekommet 

 
  

10. Meddelelser 
 

 
*Bilag 10a: Skrivelse til dekanaterne vedr. masterunivers - orientering SL 

 
*Bilag 10b: Valg 2014 – valg af studenterrepræsentanter – orientering LBB 

 
*Bilag 10c: Høring over ændring af akkrediteringsloven – orientering HL 

 
 

11. Eventuelt 
 

*Intet 
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