Dato: 09-09-2021
Tid: 09.30 – 12.00
SDU, Campus Odense, Loungen, mødelokale
Stævnen

Studienævn for Efter- og videreuddannelse (EVU)

Referat
Ordinært studienævnsmøde d. 9. september 2021
Deltagere: Mette Kjærgård Thomsen (MKT), Mads Bøge Kristiansen (MBK), Per Vagn Freytag
(PVF). Eva Draborg (EUD), Lars Meldgaard (LM)
Deltagere udenfor studienævnet: Lise Bille Byriel (LBB); Lone Christensen (LOCH);
Afbud: Eva Riis; Niels Opstrup Britta Løck Worm (BLW); Jette Thuesen (JT); Jacob Lyngsie
(JL); Trine Flockhart (TF)

Alle bilag kan ses i First Agenda, og de fleste ansøgninger kan ses i SAGA.
1. Godkendelse af dagsorden til dagens møde (MKT)
Bemærkninger: Grundt afbud fra BLW gives der skriftlig orientering vedr. punkt 3 fleksible arbejdsformer
og MICS risikovurdering samt delvist punkt 6 Handleplaner SMU 2019 til nævnets medlemmer – dette isat
dette referat i kursiv. LBB: Der er efter dagsordenens udsendelse nu uploadet korrekt bilag til punkt 5,
nemlig handleplanen som bilag 5a.
•

Derefter godkendt

2. Godkendelse af referater fra ordinært møde den 14. juni 2021 (MKT)
• Referatet fra sidste møde er godkendt uden bemærkninger.
3. Meddelelser
4.
Skriftlige
• Bilag 3a Optagelsestal masterområdet F2021 (BLW)
Indmelding fra BLW: Pæne optagelsestal på masterområdet. MICS er godt fra start. MPM
optager ikke denne gang. Team kommunikation vil i den nærmeste fremtid tage struktureret
dialog med alle studieledere ift. prioritering, netværksmuligheder osv.
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Mundtlige
•

Studenterrepræsentation (LBB)

Det nuværende studentermedlem Stine Fisker, valgt af de studerende, har meddelt, at hun ikke kan
deltage i møder og arbejde i studienævnet i den sidste tid af valgperioden.
Der er fortsat enighed om at studenterrepræsentation er vigtigt. Studienævnet vil derfor gerne samlet
opfordre studerende til at melde sig og der vil derfor blive sendt en besked ud til primær de nyeste
studerende på uddannelserne. Der forsøges med skriftlig kommunikation via Itslearning, fulgt op af
nudging fra studieledelsen samt studienævnets medlemmer. LBB tager kontakt til valgsekretariatet og
Lars Hjøllund Jensen for nærmere detaljer.
EUD: Eva bemærker at også VIP repræsentanter er på valg til det kommende studieår.
Fleksible arbejdsformer - administrationen (BLW).
•

BLW: Forsøgsperioder i ES 2021. Vi forventer at beslutte rammer for fleksible arbejdsformer på SDU og
fakultetsniveau til vinter.

Slagelse:

Campusdage: Onsdage og torsdage
Mulige hjemmedage: mandage, tirsdage, fredage

Odense:

Campusdage, hvor alle er tilstede: Tirsdage og torsdage
Mulige hjemmedage: mandage, onsdag, fredage

HD udvalgsmøde 25. august 2021 (LOCH og LM)
•

LM: Der vigende optag er fortsat i fokus - vi undersøger grundigt, hvad der er årsag til det.
Referat fra udvalgsmødet medtages på næste studienævnsmøde.

HD seminar den 25. august 2021 (LOCH og LM)
•

LM: Seminaret blev afholdt virtuelt for undervisere, studieledelse og administration med
tilknytning til HD. Der var høj deltagelse med 57 deltagere i et eftermiddagsmøde med program
rettet mod introduktion af den nye Business School efterfulgt af konkrete Tips og Tricks i
Itslearning ved Mads Lildholdt. Om aftenen var der lærergruppemøder på de enkelte specialer.

HD fællesudvalg 26. august 2021 (LOCH og LM)
•
•

LM: Hvad er der af tanker for udvikling på området? Dette drøftes på tværs af udbyderne.
LOCH: Der kommer en ny eksamensbekendtgørelse på HD området, dette med ikrafttrædelse
fra 2022, hvor der på masterområdet kommer ny eksamensbekendtgørelse i 2021. Denne er dog
endnu ikke offentliggjort.

MICS - risikovurdering (BLW og LBB)
•

BLW: De studerende på MICS er mindre offentlige end vores almindelige studerende. Vi løber
vore processer og systemer igennem, dels for at se, om vi har nogle processer, hvor vi fx sender
lister, eller har datatrafik på en måde, som vi ikke burde af sikkerhedshensyn. Dels for at se,
hvordan vi kan håndtere en studerende, den dag der bliver anmodet om anonymitet i systemer
eller bare en begrænset adgang til den studerendes data.
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•

LBB: Der er indkommet et bilag til studienævnet med et forslag til skabelon. Skabelonen ønskes
brugt ved ansøgning om ændret eksamenstidspunkt udelukkende på MICS uddannelsen. Bilaget
blev godkendt til brug fremover. Øvrig sagsbehandling er som ved alle andre ansøgninger til
studienævnet.

Studieordningsændringer (LBB)
•
•

LBB: En påmindelse om at studieordningsændringer skal indmeldes i store træk inden 1.
december til studienævnet og være helt klar til offentliggørelse pr. 1. april 2022.
Følgende ændringer er på vej:

EUD: MPQM arbejder på en ny titel. Dette er under drøftelse i rette fora.
PVF: Akkrediteringer er vigtige for MBA, hvorfor dette står på dagsordenen ved møder i den
kommende tid i den nye Business School regi
LM: HD har ændringer i 2. dels specialer.
LBB: MICS har ændringer i forbindelse med det forventede engelske udbud på uddannelsen, dette
omfatter generelle adgangskrav, dertil engelskkrav, men der nok også skal kigges igen på strukturen
på uddannelsen på såvel den danske som den engelske version.
Betalingsbetingelser - FMOL henvendelse fra i foråret - status (BLW)
MBK redegør indledningsvist for problematikken – på FMOL er man indstillet på at rykke
frameldingsdato frem.
•

BLW Henvendelse fra FMOL - ændre tilbagebetalingsfristen fra 15. september til studiestartsdato/1.
september. Formål: at sikre, at hold kan fyldes op, hvor der er ventelister.
Parallelt: Studieservice foreslår, at studerende først får adgang til ITSL, når betaling er gået igennem
Vi har indhentet info fra øvrige universiteter ift. deres betalingsbetingelser - vi er det venligste
universitet i landet ift. tilbagebetaling. Samtidig giver de fleste adgang til LMS/ressourcer inden betaling
er faldet.
Konklusion: Forslaget fra Studieservice kan ikke støttes.
Proces nu: Kort notat, en høring blandt SL og en fremsendelse til Studieservice. Implementering
forhåbentlig til vinteroptag.

5. Censor- og eksaminatorrapporter master og HD.
For perioden: Master sommer 2021 og HD september 2020 – februar 2021. Til gennemsyn og
kommentering. Følgende bilag indgik i fremlæggelsen
Bilag 4a master Overblik over rapporter med kommentarer af relevans
Bilag 4b Eksaminatorrapport Innovationsprojekt
Bilag 4c Censorrapport - innovationsprojekt
Bilag 4d Censorrapporter HD
Bilag 4e Eksaminatorrapport HD
•
•

LM: HD har handlet på rapporterne, herunder indskærpet at materiale til censorer skal
fremsendes i god tid.
Rapporter drøftes indgående på faget Innovationsprojektet. LBB fremlægger i ER ´s fravær.
Fagbeskrivelsen er ændret med ny titel fremadrettet til Metodeprojektet.
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Handling: Der tages kontakt til censorformand Klaus Lynbech med henblik på det generelle i sagen, i
det studienævnets medlemmer er i tvivl om deres præcise rolle. Sagen meldes ind til dekanatet med
bemærkninger tilføjet i bilag 4a. Bilaget journaliseres i studienævnets acadre sag 17/73. ER orienteres
om drøftelsen i studienævnet og udkommet af samtale med censorformanden.
6. Godkendelse af handleplaner MPQM (EUD)
•

EUD: Bilag vedr. Handleplaner på Studenterevalueringer af hele uddannelser adresseres –
feedbackproblematikken berøres. Feedback er mange ting, og dette vil EUD fremover bruge noget
tid på bl.a. i introduktionen. LBB bemærker at netop spørgsmålet omkring feedback er ændret i de
studenterevalueringer, som kører i E2021. Handleplanen blev godkendt.

•

EUD: Bilag vedr. aftagerpanelmøde på MPQM. Her handler det om en studieordningsrevision –
hvad retning går vi i? Handleplanen blev godkendt.

7. Handleplaner SMU 2019 – status august 2021 (BLW, LBB, LOCH)
LBB og LOCH orienterede kort om de forskellige tiltag til opfølgning på handleplan SMU 2019, som
delvist er sat skakmat pga. Coronasituationen. BLW følger på næste møde med evt. spørgsmål.
•
•
•
•

Campus Esbjerg – de fysiske rammer bliver bedre i nybyggeriet, hvor de sidste detaljer snart
falder på plads
EVU Loungen – trænger til opdatering ift. brug, æstetik og udsmykning
Studiestart - flere tiltag på alle masteruddannelser samt specifikt på FMOL; MBA og MPI
kører indtil videre med mere fælles intro, ligesom ”skæve” studiestartere introduceres
særskilt
Administrative systemer og samspil herimellem skal der fortsat være fokus på.

8. Delpolitik 8 overgang til job og karriere (MKT og LBB)
De to bilag Overgang til job og karriere delpolitik 8 og Principper for studie- og karrierevejledning
delpolitik 8 lå til grund for formandens oplæg:
•

MKT: I selve delpolitikken er der meget få områder som studieledelsen er inde over. Det handler om
indikator 8.1.1.2 hvor ”Der er på universitetets hjemmeside adgang til information og vejledning
vedr. job, karriere og uddannelsesafslutning”. Samt indikator 7.1.2.1 om individuel
karriererådgivning, som skal findes tilgængeligt på hjemmesiden. I uddannelsesberetning undersøges
om denne indikator har været tilgængelig.

•

Drøftelse: Enighed om at karrierevejledning ikke fylder meget på selve studierne; det gør det dog
ved opstart og valg af efteruddannelse.

•

LBB orienterer om tilbuddet om en individuel karrierevejledning, herunder muligheden for at
kvalificere vejledningen med en Karriereprofiltest, en certificeret test, som kan købes i forbindelse
med studievalg på EVU - området. Til dato har 16 taget en test, mens 111 har forespurgt vejledning
telefonisk eller på skrift. Typisk for dem, der tager testen, er at det handler om livsforandrende
situationer, som kræver en form for nyorientering. Af de 16 er de 11 aktive med studier på SDU
dags dato. Der er tilgængelig information om tilbuddet på hjemmesiden
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/efter_videreuddannelse/kurser/karrierevejledning/karrierevejledni
ng

4

9. Fagevalueringer master F2021 (MKT)
Opsamling af Mette Kjærgaard Thomsen. Bilag med sammenfatning omdeles til mødet. Følgende bilag
indgik i drøftelsen:
Bilag 8a F21 graf oversigt
Bilag 8b MPQM fagevaluering F21
Bilag 8c MR fagevaluering F21
Bilag 8d FMOL fagevaluering Odense F21
Bilag 8e FMOL fagevaluering Aarhus F21
Bilag 8f MBA fagevaluering F21
Bilag 8g MPI fagevaluering F21
Bilag 8h MIT fagevaluering F21
Bilag 8i MPM fagevaluering F21
Bilag 8j MPM Sommeruniversitetet - med handleplan
Bilag 8h Opsamling omdelt på mødet
•

MKT: Det ser fint ud med tilfredshed på fagene samlet set. Samme som sidste år. Studienævnet har
modtaget særskilt redegørelse fra MIT: Redegjort for forløbet, som er it-vest og instituttet i Kolding
bekendt. MPM har ligeledes lavet en udførlig handleplan for sommeruniversitetet og de udfordringer
der var

•

FMOL: MBK sammenfatter at det er bedre end turdet håbet på grundet corona udfordringerne, som
især har ramt studerende på denne uddannelse. Vi kan se, at de studerende glæder sig til at komme
tilbage rent fysisk. Fremmøde er tilsyneladende vigtigt.

•

MPQM: EUD fortæller, at der er på sund udarbejdet et Kodeks for gode svar. EUD får det sendt til
studienævnet, når det er endeligt.

10. Coronaafgørelser F2021 og E2021 (MKT, LOCH og LBB)
Studienævnet orienteres om coronarelaterede afgørelser fra sidste semestre F2021, og der ønskes på
baggrund af de samlede erfaringer en beslutning om retningslinjer for E2021. Følgende bilag indgår i
drøftelsen
Bilag 9a Oversigt over Corona ansøgninger og afgørelser på master og HD F2021.
Bilag 9b Retningslinjer for Coronaafgørelser F2021
• LBB og LOCH orienterer om afgørelserne i F2021. På masterområdet har det været 9 afgørelser, heraf
5 på FMOL. Det har været til at håndtere ud fra de nuværende retningslinjer. På HD har der været
færre afgørelser, heraf flere som blev trukket tilbage.
• EUD: På det sundhedsfaglige område fylder Corona ikke længere. Funktioner i relation til særlige
Corona tiltag bliver f.eks. nedlagt.
Konklusion: Der tages stadigvæk hensyn til helt særlige forhold, herunder egen og børns sygdom, men der
forventes ikke mange ansøgninger på baggrund af beredskab som årsag til udsættelse. Studienævnet
fastholder retningslinjerne, men der forventes at være færre ansøgninger i E2021 grundet normalisering af
forholdene på SDU og samfundet i det hele taget.

11. Fleksibel master MR - uddannelsesplaner til godkendelse (LBB)
• Fleksibel master i rehabilitering og kvalitetsudvikling – godkendt
• Fleksibel master i rehabilitering og ledelse - godkendt
12. Ansøgning om genindskrivning FMOL (MBK og LBB)
• MBK og LBB redegør for et ønske fra en studerende om genindskrivning på FMOL på en
studieordning tilbage i 2009, vedkommende mangler udelukkende til et masterprojekt. Der skal i
studienævnet træffes en afgørelse om vilkår i forbindelse hermed. Bilag kan se i First Agenda.
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•

Konklusion: Efter drøftelse besluttes det af et enigt studienævn at indstille til en realistisk plan
og rimelige vilkår for genindskrivning. Det besluttes ligeledes, at den studerende inviteres til et
indledende møde, hvor gensidige forventninger og rammer for masterprojektskrivningen drøftes.
Er den studerende derefter indstillet på at søge genindskrivning, giver der mulighed for dette,
dog med en fornyet genindbetaling af 50 % af fagets pris.

13.Afgørelser til orientering HD i alt 47 stk. (LOCH og LM)
•

47 afgørelser til orientering. 3 afslag. 44 imødekommet, heraf 3 Corona- afgørelser

Følgende AFSLAG
HD1
2 stk. meritansøgninger pba. af fag fra HA Aarhus
HDR
1 stk. merit
Følgende er IMØDEKOMMET
HD1
5 stk. dispensation fra gruppestørrelse Erhvervsøkonomisk metode
2 stk. dispensation Afsluttende projekt i efteråret

1 stk. dispensation Erhvervsøkonomisk metode sideløbende med Afsluttende projekt
1 stk. dispensation ekstra tid pga. dysleksi
4 stk. meritansøgninger fra samme pba. af fag fra HA i Aarhus
1 stk. merit for Erhvervsret og Videregående erhvervsret pba. BA. - og cand.jur.
1 stk. merit for Erhvervsret pba. Erhvervsjura fra AU i FR
1 stk. merit for Erhvervsret pba. Transportjura
1 stk. merit 2 valgfag pba. AU i ledelse

HDR
12 stk. dispensationer til Afgangsprojekt sideløbende med 3. semester
2 stk. dispensation udsættelse med aflevering af Afgangsprojekt
1 stk. dispensation opstart HD2 sideløbende med Organisation og SØ på HD1

5 stk. dispensation fra gruppestørrelse i Praktisk seminar – heraf 1 CORONA
1 stk. merit for Strategisk ledelse pba. tidligere HDA
1 stk. merit for Strategisk ledelse og 2 valgfag pba. tidligere HDO fra AAU

HDO
1 stk. afmelding efter afmeldingsfrist - CORONA
1 stk. dispensation 3. semester sideløbende med Dataanalyse fra HD 1. del
2 stk. dispensation deltagelse i reeksamen Strategisk ledelse - heraf 1 stk. CORONA

HDSCM
1 stk. forhåndsgodkendelse til at obligatorisk fag fra HDSSM fra Aarhus meritoverføres som valgfag på HDSCM

14. Afgørelser til orientering Master i alt 25stk. (LBB)

•

25 afgørelser til orientering, heraf 6 Corona-afgørelser. Alle imødekommet.

MPM (Corona) 4 ansøgninger om at benytte omprøve til 1. eksamensforsøg, alle coronarelaterede
MPI 1 ansøgning om at skrive Innovationsprojekt førend alle fag på 1. år er beståede
1 ansøgning om betalingsforlængelse på masterprojektet
FMOL
2 studietidsforlængelser
(Corona) 1 ansøgning om studietidsforlængelse på i alt 1 år
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1 ny indskrivning med meddelelse om rammer for studiet
1 ansøgning om at læse på FMOL igen pba fag fra MPQM og FMOL - særlige forhold meddelt i form af
merit, studietid og introfag
2 ansøgninger om at skrive masterprojekt sammen trods to forskellige studieordninger
1 ansøgning om merit for faget "Strategisk pædagogisk lederskab i skolen" CBS samt særlige forhold i
forbindelse med introfag FMOL
1 ansøgning om merit fra AAU - "Pædagogisk ledelse" med 10 ECTS-point
2 ansøgning om at benytte omprøve til 1. eksamensforsøg på masterprojektet grundet sygdom i
skrivefasen
1 forespørgsel om tilbagebetaling efter al undervisning er afsluttet - henvist til de generelle betalings- og
refusionsbetingelser - vejledning
1 ansøgning om 4. gangs forsøg på faget "Introduktion"
MIT
(Corona) 1 ansøgning om at benytte omprøve til 1. eksamensforsøg på fagpakken i IT-projektledelse
MPQM
1 ansøgning om merit fra en tidligere studieordning
MBA
1 ansøgning om forhåndsmerit for fag på CBS
1 ansøgning om forhåndsmerit for fag fra IVK SDU
2 studietidsforlængelser
15. Eventuelt
• Intet
Med venlig hilsen
Mette Kjærgaard Thomsen
Studienævnsformand /

Lise Bille Byriel / Lone Christensen
Studienævnssekretærer
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