Dato: 13-10-2021
Tid: 09.30 – 12.00
SDU, Campus Odense, Loungen, mødelokale
Stævnen

Studienævn for Efter- og videreuddannelse (EVU
Referat
Ordinært studienævnsmøde d. 13. oktober 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); Britta
Løck Worm (BLW); Eva Riis (ER)
Afbud: Trine Flockhart (TF), Jette Thuesen (JT), Niels Opstrup (NO), Jacob Lyngsie (JL)
1. Godkendelse af dagsorden til dagens møde (MKT)
2.

•

Godkendt med følgende kommentarer: Dagsorden i papir her er glemt punkt 7 –
Studenterevalueringer skal medtages. Under fleksibel master orienteres om høring.

3. Godkendelse af referat fra møde den 9. september 2021 (MKT)
4.
• Godkendt
5. Meddelelser
Skriftlige
• Referat fra HD-udvalgsmøde 25. august 2021 er taget til efterretning
Mundtlige
• Afholdelse af online mundtlige eksaminer – pilotprojekt (LOCH og LBB)
Fælles oplæg: Dekanatet samf og jurist bakker op om at der afprøves online eksaminer
som pilotprojekt. Der lægges op til at eksamen kan foregå hjemme, ikke nødvendigvis
fra en mere officiel lokation. Pilotprojektet omhandler mundtlige eksaminer med /uden
skriftligt produkt, dog ikke afsluttende projekter eller certifikat/metodeprojekter., hvor
fremmøde stadigvæk ønskes.
•

HD ved LOCH: Det er et ønske fra HDadministrationen om forsøg på HD med
online eksaminer allerede i E2021. Fjernhold plus evt. andre HD hold får
mulighed for at tage mundtlige eksaminer online. Den studerende får et valg om
fysisk eller online mundtlig eksamen. LM: Vi vil gerne afprøve et fleksibelt
tilbud.
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•

Master ved LBB: Team Eksamen master har ikke kapacitet til frit valg mellem fremmøde/online
på fag med mundtlig eksamen, men er indstillede på at være med til afprøvning i F2022 på fag,
som ønsker udelukkende onlineeksamen. Vi skal have det tilrettet i fagbeskrivelsen efter aftale
med fagansvarlig/studieleder på fag, som skønnes relevante for afprøvning. LBB spørger i
studielederkredsen ift. afprøvning i F2022.

•

LOCH: Vi udarbejder en administrerbar tjekliste som eksamensinformation, dette inspireret af
erfaringer fra TBO optag, så de formelle rammer er på plads, herunder illuminering af mulighed
for eksamenssnyd.

•

Fjerneksamens notatet skal også rettes til ift. fremmødested plus andre forhold.

Handling: LOCH og LBB arbejder videre med pilotprojekterne, HD til E2021 og master til F2022,
herunder udarbejder nye retningslinjer inspireret af TBO optaget i foråret 2021.
4. Valg 2022
MKT: Valg er udskrevet den 17. september 2021 til nyt studienævn på såvel VIP som studerendes
poster. LBB: Link til valgsiden er nu på alle uddannelser – her til FMOL
•

•

VIP medlemmer: Alle undtagen formanden stiller op til genvalg. LBB og MKT undersøger om
der kan stilles en fællesliste.
Studerende: LBB orienterer om kampagne for at få studerende til at stille op; Opslag er lagt for
noget tid siden på Itslearning.

Handling: Alle undervisere/studieledere/studienævnsmedlemmer opfordres fortsat til at orientere om
valget og arbejdet i et studienævn. LBB og MKT undersøger mulighed for at lave en fælles liste til
opstilling på VIP området.
5. Delpolitik 1 til drøftelse Rekruttering og optagelse (MKT)
MKT: Der er punkter af interesse i politikkens afsnit 1.2, som især omhandler troværdig
kommunikation om universitetets uddannelser. Der lægges derfor op til diskussion af især dette punkt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBK: Det nylige eftersyn af lederuddannelserne opfordrer til at inddrage forhold så som niveau
mere tydeligt på hjemmesiden, fx er det ikke helt klart hvordan en masteruddannelse helt præcist
adskiller sig fra de andre typer lederuddannelser.
ER: Vi kan bruge de samme ord på tværs af alle uddannelser for at beskrive niveauet mere
tydeligt
MBK: Vi talte om på mødet i går om eftersynet at genoplive de 12 masterkompetencer og
udbygge hjemmesiden med mere specifik information.
EUD inddrager pt. de 12 masterkompetencer i revisionen af fag og studieordningen.
EUD: Ønsker sig en bedre kommunikation end ODIN, som er maget lidt salgbart ift.
rekrutteringen.
MBK: Teaser for hvert fag fabrikeres lige nu for at komme forbi det mere officielle sprogbrug i
en fagbeskrivelse. Den studerende vil vide hvad de får og kan forvente på en kort og mere klar
måde.
LBB: Tilgangen med korte tekster kan andre uddannelser måske også lære af?
BLW nævner der er møde med hver uddannelse omkring markedsføring i den kommende tid,
her kan dette adresseres.
Flere: Standardisering på hjemmesiden kan også gå for vidt. Og der sker ændringer uden man
ved noget.
EUD: Synes ikke at have nogen indflydelse på hjemmesiden. Kan det være rigtigt?
LM støtter dette synspunkt: Der sker ting over natten, som man ikke er vidende om og op til et
online informationsmøde er det ikke smart ikke at være orienteret.
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•

ER: Datoer langt i forvejen er vigtige for at træffe et valg om at studere, og det er godt at
kommunikere i god tid og ret tydeligt på hjemmesiden. Det er nu på tydeligt, men tog noget tid
førend det blev sat i værk.

6. Betalingsnotat – høring (LBB og LOCH)
•

Høring over betalingsnotat og ændringer heri

LBB: Notat om ændringer i betalingsbetingelser har været i høring blandt studieledere – Niels Opstrup
har meldt positivt tilbage inden studienævnsmødet. Notatet er på foranledning af FMOL og skal gøre
det nemmere at besætte ledige pladser på en meget søgt uddannelse. Der kom følgende kommentarer til
notatet, som gerne skal være gældende fra optag F2022.
•
•

EUD: Introduktion – dette fag skal have hvilken frameldingsfrist?
Dette blev ikke afklaret
BLW: Samme forslag til alle uddannelser på alle fakulteter. Fremskynde framelding, så der kan
planlægges bedre på især FMOL.

Handling: Sekretariatet får det sendt videre til Fællesområdet hurtigst muligt.
7. Studenterevalueringer – evaluering af hele uddannelser (LBB)
LBB: Status på E2021 er desværre på grund af forskellige omstændigheder fremkommet med meget
små svarprocenter. Studenterevalueringer hedder også uddannelsesevalueringer og indgår i SDU´ s
kvalitetssikringssystemet sat sammen af spørgsmål delvist tilrettet EVU området. Den udsendes til
nylige dimittender på såvel HD og masterområdet en gang om året. Sidste gang i september 2021.
Rebecca Berg Larsen, som sidder med evalueringerne, og LBB har holdt et statusmøde herom og har
følgende forslag til forbedringer
•
•
•
•
•

Opgaven trækkes hjem til mastersekretariatet og forankres i Evaluerings årshjulet som fast
opgave – dette efter aftale med Morten Vestergaard -Lund på samf. SUND får samme tilbud på
MPQM. Her skal kvalitetskoordinator Kristian Grud kontaktes.
Studenterevalueringer indkaldes hvert halve år i stedet for nu hvert år
Perioden for udsendelse til besvarelse er mellem aflevering af afsluttende masterprojekt og
forsvar
På HD og FMOL placeres procesevaluerings spørgsmål rettet mod skrivning af masterprojektet i
samme skema. Øvrige uddannelser har valgt dette fra.
Hvis andre uddannelser på sigt ønsker masterprojekt procesevalueringer så rettes henvendelse til
evalueringskoordinator på sekretariatet.

Forslaget blev vel modtaget af studienævnet. Det drøftes om det giver mening at evaluere, når der er
under fem masterprojektskrivere i et givent semester. Pga. af anonymitetskravet kan resultater unde fem
evalueringer ikke tilgås, men om det kan fanges i systemet før udsendelse af evalueringen vides pt.
ikke.
Handling: Rebecca Berg Larsen opsætter systemet til at køre to gange årligt med studenterevalueringer
tilknyttet med procesevalueringer på HD og FMOL. Det undersøges om SUND kan komme med i
samme rul.
8. AOL rapport til behandling
MBK gennemgår FMOL´ s resultater og anbefalinger i AOL-rapport 2021 på komiteens vegne.
• Godkendte anbefalinger returneres til AOL koordinator Morten Vestergaard-Lund
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9. Fleksibel masteruddannelse – uddannelsesplan til godkendelse
•

LBB: Bilag er ankommet for sent. Ny uddannelsesplan på en Fleksibel master i rehabilitering og
kvalitetsudvikling er næsten klar til godkendelse.

Handling: Sendes i høring til nævnet snarest
•

LBB: Fagbeskrivelse i selvvalgt emne på 10 ECTS-point som knytter sig til en anden
uddannelsesplan, som endnu ikke er godkendt, skal godkendes til udbud F 2022.

Handling: Sendes i høring sammen med uddannelsesplanen ovenfor.
10. Afgørelser til orientering HD i alt 11 stk. (LOCH)
HD1
3 stk. meritansøgninger fra samme pba. af fag fra HD1 på CBS - imødekommet
1 stk. merit for fag pba. GMM-ingeniøruddannelse -imødekommet
HDR
5 stk. eksamen i udlandet (Grønland, USA og Færøerne) - imødekommet
2. stk. dispensation til ekstra tid pga. dysleksi – imødekommet

11. Afgørelser til orientering Master i alt 7 stk. (LBB)
MBA
1 Merit ansøgning på baggrund af fag fra AAU Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner - imødekommet med et fag på 5
ECTS-point Organisationsanalyse og - design - imødekommet
MICS
1 ansøgning om eksamen på andre tidspunkter - imødekommet
MPQM
1 ansøgning om studietidsforlængelse og udsættelse af omprøve på faget Sommeruniversitet efter samtykke fra den
studerende
FMOL
1 meritansøgning på baggrund af fag fra MBA SDU - alle tre fag imødekommet med 15 ECTS-point
3 ansøgninger om studietidsforlængelse - alle imødekommet.

12. Eventuelt
BLW: Realkompetencevurderinger især på adgangsspørgsmålet er i spil lige nu til masterområdet, men
endnu uvist hvad det omfatter. BLW opdaterer på dette når der er nyt.

Med venlig hilsen
Mette Kjærgaard Thomsen
Studienævnsformand /

Lise Bille Byriel / Lone Christensen
Studienævnssekretærer
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