Dato:15. December 2020
Tidsrum: 09.30 – 12.00
Sted: Zoom

Studienævn for Efter- og videreuddannelse (EVU)

Referat fra
Studienævnsmøde d. 15. december 2020
Sted: Zoom møde via link i særskilt indkaldelse
Deltagere: Lars Meldgaard (LM), Eva Draborg (EUD), Mads Bøge Kristiansen, Mette Kjærgaard
Thomsen (MKT), Per Vagn Freytag (PVF)
Deltagere udenfor studienævnet: Lise Bille Byriel (LBB), Lone Christensen, Eva Riis, Jette
Thuesen, Britta Løck Worm (BLW)
Afbud: Stephen Mark Rosenbaum, Camilla Ulrich Hess, Niels Opstrup
Alle bilag kan ses i First Agenda, og ansøgninger samt afgørelser kan ses i SAGA. Systemerne
kræver log- in. Kontakt IT service på 65502990 ved problemer med log-in.

1. Godkendelse af dagsorden (MKT)

o Forslag til møderække for foråret 2021 udsendes snarest.
o LBB: Indstilling af MBA studieleder fra institutleder Jeanette Lemmergaard er indkommet
efter udsendelse af dagsorden. Studienævnet forholder sig til indstillingen under pkt. 14.
o Dagsorden godkendt derefter

2. Godkendelse af referat ordinært møde den 20. oktober 2020 (MKT)
o Referat godkendt

3. Meddelelser
Skriftlige
Orientering om møde i HD fælles udvalg skriftligt samt mundtlig orientering fra møde den 10.
december 2020
o LM: LM fortsætter i tre år mere som formand for HD fællesudvalget efter ønske fra de øvrige
universiteter, tillykke med valget!
o Uddannelseslederne på HD har fokus på, at info materiale fra HD skal generere mere trafik på
hjemmesiden. Man er overrasket over de få midler til rekruttering, 2021 budgettet er allerede
brugt og der stor opmærksomhed på optagelsestal.
o LOCH: Der er kommet opdaterede Retningslinjer for fjerneksamen i udlandet for prøver
holdt i regi af EVU - studienævnet. Tilsyn bortfalder på mundtlige eksaminer, men fastholdes
ved forberedelsestid og ved skriftlige stedprøver for at sikre lige forhold med studerende, som
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er på matriklen. Administrationen træffer beslutningen efter ansøgning. Den studerende skal
oplyses om reglerne ved ansøgningstidspunktet jf. eksamensbekendtgørelsen.
o LOCH: Orientering om tilsendt notat fra Dekanatet om Praktisk
forvaltningsvirksomhed, dette dels ved afgørelser om fjerneksamen, dels en
orientering om at afgørelseskompetence ved afmeldinger af prøver efter prøvens
påbegyndelse kan ændres ved ansøgning til studienævnet, idet kompetencen før var
udelukkende hos Uddannelsesjura.
Mundtlige
LBB: Det handler om studerende i studienævnet efter valg i E2020, i det Camilla ikke
genopstiller. Der kan blive tale om udpegning til ledig plads på det sundhedsfaglige
repræsentationsområde, idet der er en interesseret kandidat, som ikke nåede at stille op til det
ordinære valg. Studienævnet bakkede umiddelbart op omkring dette. LBB går videre med
dette.

BLW: Coronanyt SDU er nedlukket til 3. januar 2021 indtil videre. Vi har omlagt alt,
masterprojekter er også omlagt på FMOL. Flere medlemmer og studieledere tilslutter sig disse
tiltag som forventelige, mens PVF påpeger at omlægning af certifikatet i januar måned er en
større udviklingsopgave, i det manglende fysisk fremmøde med megen interaktion mellem
studerende giver udfordringer som fjernkoncept, og derfor håber man at kunne tilbyde en
ekstra dag med fremmøde på et senere tidspunkt i semesteret. ER: De meget lange mødedage
er også en særlig EVU udfordring ift. fjernundervisning.
BLW orienterer om studieledermødet fredag den 11.12., hvor flg. plan blev aftalt:
1) inden jul: Studieledere skriver til studerende mhp. at varsle, at der kan ske omlægninger
samt hvordan/hvornår de studerende bliver orienteret om evt. yderligere tiltag
2) Studieledere overvejer frem til 6. januar over plan B ift. undervisning i forårssemestret
3) møder mellem administration og studieledere primo januar mhp. vurdering og
kommunikation til studerende februars undervisning
LBB: Nyt om godkendelser af studieordninger i ODIN. Der var åbnet for forkert skabelon i
ODIN, hvilket betyder at studieordninger pt. skal flyttes igen. Det betyder desværre en ny
omgang korrektur. Studieordningerne skal være klar til godkendelser på mødet i januar 2021.

4. Behandling af hyrdebreve med mere om uddannelsesinstitutionernes
forvaltning af handicappedes adgang til undervisning, eksamen osv.
herunder optagelser i undervisningen (LBB, LOCH, MKT og JT)
Der er følgende materiale til punktet
• Bilag 4a Fra uddannelses- og forskningsministeriet den 7. maj 2020:
Om uddannelsesinstitutionernes forvaltning af handicapområdet
• Bilag 4b Tjekliste til samme hyrdebrev med eksempler på handicap- og
tilpasningsforpligtelser 7. maj 2020
• Bilag 4c Udmøntningsnotat fra Rektorsekretariatet SDU 19. oktober 2020
• Bilag 4d Notat fra Dekanatet på Samfundsvidenskab 18. november 2020
• Bilag 4e Liste over eksamensformer på master og HD
• Bilag 4f Liste over eksempler på ansøgninger om særlige forhold
• Bilag 4g Erklæring om optagelse, underskrevet efterår 2020 på MR fag
• Bilag 4h Ansøgning fra MR studerende
• Bilag 4i Bilag til ansøgningen
• Bilag 4j Baggrundsmateriale Rapport fra Tænketanken Perspektiv
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o Vedr. eksamensformer: LOCH og LBB: Til dato har der primært været ønske om at tilpasse
eksamensformer på baggrund af dysleksi, hvor der typisk tildeles 25-50% ekstra tid ved
tidsbegrænsede eksaminer. Der er til i dag også en ansøgning (se punkt 11) om brug af et
særligt hjælpemiddel i form af diktafon Tale til tekst til eksamen pga. en varig
funktionsnedsættelse; samt en henvendelse fra en MR studerende (bilag 4h) vedr. optagelse i
undervisning, hvilket dog ikke involverer ændrede eksamensformer i dette semester.
Beslutning: Alle ansøgninger om særlige tilrettelagte prøver vil blive behandlet individuelt ift.
eksamensformerne på den relevante uddannelse og den enkeltes handicap. Man vil tilstræbe at
lade afgørelsen gælde tilpasninger for hele uddannelsesforløbet ud fra de retningslinjer, som er
udstukket af såvel rektorsekretariatet (bilag 4c) samt Det samfundsvidenskabelige Fakultet
(bilag 4d) ift. studienævnets afgørelsespraksis.
o LBB Vedr. Oplysningspligt påhviler det universitetet jf bilag 4a og b at oplyse om
muligheden for at søge særlige prøvevilkår fra uddannelsens start. Lige nu skrives det i SUND
studieordningerne, mens SAMF ikke mener dette behøver indgå som udfyldende
bestemmelser, da det står i lovteksten vedr. særlige prøve. HD har dog regler for dette
indskrevet grundet andre bekendtgørelser. LM oplyser om muligheden ved
introduktionsforløbet på HD. PVF påpegede at der skulle sikres mere synlige tiltag, hvilket
blev taget til beslutning, se herunder
Beslutning: Det anbefales at tydeliggøre muligheden for at søge særligt tilrettelagt e prøver i
introforløbene på de enkelte uddannelser, dette såvel ved den mundtlige introduktion som i
studiestartspjecen på web eller andet studiestartsmateriale. Dertil blev det besluttet at
indarbejde dette i introbrevet når den studerende optages første gang. LOCH og LBB går
videre med dette.
o LBB og JT Ansøgning/henvendelse fra en MR studerende til drøftelse med henblik med
svar og erklæring om optagelse i undervisning fra E2020
Ansøger gør rede for hvilke hensyn der har været taget til hans handicap og hans ønsker ift.
deltagelse i undervisning på MR. Den studerende redegør for hvilket teknisk hjælpemiddel, der
kan benyttes for at gøre deltagelse mulig. Den studerende anmoder om lov til optagelse på fag
fremover. Den studerende kommer med henvisninger til andre tiltag, som kan lette hans
deltagelse på fagene. Den studerende kommer med input til hvordan en erklæring kan sikre
ophavsret, fortrolighed, frivillighed og mulighed for sletning i undervisning. Dertil ønsker om
opbevaring af data.
Spørgsmål om opretshav blev rejst, men drøftes særskilt under næste punkt, nemlig under
Online aktiviteter.
Beslutning: Det besluttes, at den studerende skal have mulighed for i videst muligt at optage
undervisningen. Der bør forelægge en erklæring forud deltagelsen på hvert fag. Den
nuværende ordlyd samt hjemmelshenvisninger vendes med jurist og tilpasses til næste fag. Da
den studerende ikke er indskrevet på en hel MR, vil der i en evt. fremtidig fleksibel
uddannelsesplan, vis muligt, blive meddelt de nødvendige dispensationer ift. særlige
prøvevilkår. Dette dog kun for fag udbudt at studienævn for EVU, jf. bilag 4c og 4d. JT og
LBB svarer den studerende ift. de forventninger, som SDU kan imødekomme.
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5. Status på online aktiviteter (BLW og MKT)
o BLW følger op på det kodeks, som blev efterlyst på sidste møde. Dette er også aktuelt i SAK
KVAL, hvor der er nedsat en gruppe, der arbejder med dette. Se eksempel her:
https://mitsdu.dk/da/vejledning/it/elearing/kodeks
o MKT: Opfølgning på aktuelle udfordringer. Udfordringer: Optagelser er en udfordring ift.
ophavsretten. Lydoptagelser af on-line aktiviteter, hvem tilhører disse? Herunder sammendrag
af bemærkningerne til dette punkt:
-

MKT har erfaringer med videoer og optagelse i ZOOM. Må dette videre distribueres?

-

MBK bemærker, at optagelser, der kan deles udvander produktet på FMOL.

-

EUD: På sund drøftes dette meget: Underviser har ophavsretten, vedkommende laver det som
led i sin ansættelse, så er det universitetets materiale.

-

PVF: På mine specifikke hold, formidler jeg at det skal forblive på BB, jeg mener det skal
holdes i et forum, som er lukket og ikke bør lægges ud. Det tilhører holdet. Som underviser vil
man gerne have styr på hvor tingene kommer hen, så man ikke pludselig ser det på en anden
udbyders side.

-

LM, som har stor erfaring med optagelser, bemærker at der er forskel på video, hvor man er
alene i rummet, her er der ikke studerende på, og så optagelser i Zoom, hvor der er studerende
til stede, og hvor fjernkonceptet erstatter fremmøde. Tilgængelighed: LM har aftaler med
undervisere på HD: Når underviser så stopper, så slettes det, med mindre der en klar aftale om
en xx årig periode som brugsret efter ansættelsens ophør.

-

PVF: Hvis der deles materiale, så brydes der vel en ophavsret, som man kan straffes for.

Konklusion på punktet var, at der kunne følges op på de mange spørgsmål med et møde med SDUB og
evt. IT - service på det tekniske område. Formanden vil gerne arrangere dette, hvis ønsket.

6. Opfølgning på delpolitik 4 (MKT)
Delpolitik 4 om Universitetspædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling er til drøftelse.
o MKT: Indikatorerne i denne delpolitik har ikke studieledere eller studienævns som ansvarlige, men
derfor bør vi forholde os til delpolitikken alligevel. Følgende er kommentarer til punket:
- LM: Vi arbejder med dette vigtige punkt på møder med underviserne, fx når vi mødes en gang om
året.
- EUD: Vi skal som studieleder gennemgå to politikker om året, vi tager denne delpoltik med i et
andet rul end på SAMF.
- MBK: Det er yderst relevant at vi som studieledere drøfter dette med vore undervisere, dette typisk
på undervisermøder. Det kræver en anden type pædagogik at undervise på masterområdet. Næste
planlagte tema er inspiration til at arbejde med transfer. Vigtigt at især de nye undervisere bliver
inddraget, det er kernen på vores uddannelsesområde, også selvom man ha været mange år med.
Det indgår også i eftersynet på de offentlige lederuddannelser, så det vil komme til at fylde meget
fremover
- ER: Vi har en udfordring her til foråret. Det handler om variation på så lange dage når man online
underviser
- PVF: Ønskeligt med en mere strategisk og principiel drøftelse.
Konklusion: Der ønskes et tiltag på ovenstående, brug evt. SDUUP og ikke mindst erfaringer fra egne
rækker, bl.a. vil MBK og en underviser på FMOL gerne komme med et oplæg herom, dette gerne koblet med
eftersynet af de offentlige lederuddannelser. Studielederkredsen er et fint forum.
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7. Delpolitik 6 og 8 til godkendelse MPQM (EUD)
EUD Som led i kvalitetspolitikken på SUND er turen kommet til delpolitik 6 og 8, hvor oplæg og
handleplan til begge delpolitikker blev fremlagt.
o
o
o
o

Delpolitik 6 oplæg godkendt
Delpolitik 8 oplæg godkendt
Forslag til handlingsplan delpolitik 6 godkendt
Forslag til handlingsplan delpolitik 8 godkendt

8. Studenterevaluering EVU – spørgeramme S2021 (LBB)
o Der har været ønsker om tilpasning af spørgerammen for undersøgelsen, som gennemføres
igen blandt dimittender på master og HD til sommer 2021. Der blev nedsat en
arbejdsgruppe med Eva Riis og Mads Bøge Kristiansen. Gruppen kigger på spørgeramme
og tilpasninger sammen med kvalitetsmedarbejderne på SUND og SAMF. LBB indkalder
til et indledende møde.

9. Stedfortræderfunktion i tilfælde af formandens fravær ved uopsættelige
ansøgninger (MKT)
o PVF: Melder sig et år frem i formandens fravær til at kigge på uopsættelige ansøgninger. MKT
indkalder stedfortræder.

10. Fleksibel masteruddannelse – to ansøgninger til godkendelse (LBB og JT)
o Punktet blev udsat. JT og BLW vender tilbage med en udmelding.

11. Ansøgning til afgørelse HD(LOCH)
o Ansøgningen om særlige prøvevilkår på HD 1 blev godkendt ud fra vedlagte dokumentation for et
varigt handicap. Den studerende kan anvende DICTUS under eksamen i et særskilt lokale.

12. Ansøgninger HD – afgjorte til orientering i alt 10 stk (LOCH og LM)
HD 1. del
Delvis imødekommet:
o 1 merit pba. diplom udd. EBA
Imødekommet
o 1 merit pba. Civiling.udd. i energiteknologi
o 1 merit pba. BA i Medievidenskab
o 1 merit pba. BA og kandidat med centralfag i historie og tilvalg i samfundsfag
o 1 merit pba. BA i sociologi
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HD 2. del
Afslag
o 1 merit pba. fag fra HA Sport
Imødekommet
o 1 dispensation - deltagelse i reeksamen i Strategisk ledelse
o 2 dispensationer - ekstra tid til eksamen grundet dysleksi

13. Ansøgninger master – afgjorte til orientering i alt 17 stk. (LBB og MKT)
Coronaansøgninger – alle taget til efterretning
FMOL
o 1 på Personalejura til omprøvedato - imødekommet
o 1 på Det personlige lederskab til genlæsning uden beregning - imødekommet
o 1 på Den offentlige sektors økonomi til genlæsning uden beregning MBA - imødekommet
MBA
o 1 på Konkurrence og markeder til genlæsning uden beregning - imødekommet
Corona masterprojekter
o FMOL – 1 imødekommet til omprøvedatoen
Andre afgørelser – alle taget til efterretning
MPI
o 1 Omvalg af valgfag til næste semester grundet belastninger - delvist imødekommet
o 1 Omvalg af valgfag pga sygdom – imødekommet
MBA
o 1 Yderligere prøveforsøg 4. gang - imødekommet
o 1 udsættelse af certifikataflevering til omprøvedato pga sygdom – imødekommet
FMOL
o Studietidsforlængelse – imødekommet
o 1 genlæsning af faget organisationsteori grundet sygdom plus studietidsforlængelse delvist imødekommet
o 1 genindskrivning – imødekommet
o 1 overflytning fra MPQM. Meritdelen afventer studiestart på FMOL - imødekommet
MPM
o 1 Overflytning af fag i forbindelse med indskrivning på MPM i stedet for FMOL –
imødekommet
Meritsager
MPI
1 forhåndsmerit for fag på AU – imødekommet
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14. Eventuelt
o Et enigt studienævn indstiller efter mødet i dag Jakob Lyngsie som studieleder på MBA fra 1.
januar 2021 til dekanatet på Det samfundsvidenskabelige fakultet. Dette efter skriftlig anbefaling
fra institutleder Jeanette Lemmergaard, Marketing og Management.
Med venlig hilsen
Mette Kjærgaard Thomsen
Studienævnsformand /

Lise Bille Byriel/ Lone Christensen
Studienævnssekretærer

7

