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Dato: 26-01-2021
Tidsrum: 10.30 – 12.30
Via Zoom

Studienævn for Efter- og videreuddannelse (EVU)

Referat
Konstitution og ordinært studienævnsmøde d. 26. januar 2021
Sted: Zoom
Deltagere: Mette Kjærgård Thomsen (MKT), Mads Bøge Kristiansen (MBK), Per Vagn Freytag
(PVF). Eva Draborg (EUD), Stine Fisker (SF), Lars Meldgaard
Deltagere udenfor studienævnet: Lise Bille Byriel (LBB); Lone Christensen (LOCH); Britta
Løck Worm (BLW);); Jacob Lyngsie (JL); Trine Flockhart gæst til punkt 6.
Afbud: Eva Riis (ER) Jette Thuesen (JT); Niels Opstrup (NO)
Alle bilag kan ses i First Agenda, og de fleste ansøgninger kan ses i SAGA. Systemerne kræver login. For evt. problemer med adgang kontakt IT service. I First Agenda uddybes punkter væsentligt.
1. Godkendelse af dagsorden for konstitution (MKT)
o Dagsorden godkendt
2. Konstitution (MKT)
o Stine Fisker er nyt medlem og sidder som repræsentant for det sundhedsfaglige område. Stine Fisker
accepterede næstformandsposten. Mette Kjærgaard Thomsen fortsætter på formandsposten. Tillykke
med valget.
3. Godkendelse af dagsorden ordinært møde (MKT
o Dagsorden godkendt
4. Godkendelse af referat fra ordinært møde den 15. december 2020
o Referat fra ordinært møde 15. december 2020 godkendt
5. Meddelelser
Mundtlige
Nyt fra HD (LOCH og LM)
o I referat fra HD udvalgsmøde den10. december 2020 omtales markedsføring som
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det store omdrejningspunkt. Det er tidligere omtalt, derfor ikke noget nyt derudover.
Coronanyt (BLW)
o Der afventes snarest en udmelding vedr. undervisningen i foråret efter marts måned
ift. fremmøde undervisning. De våde områder prioriteres. Forventning om at online
undervisningen trækker ud.
o EUD: Der har været en høring fra Danske Universitet – høring vedr. særlige input
til genåbningsplan. BLW: Videregående uddannelser er nok nederst i køen.
EØ rapport (BLW)

Et udvalg bestående af to tidligere dekaner (Jesper Strandskov og Bjarne Graabech Sørensen) og en
tidligere dekan fra KU (Troels Østergaard Sørensen) kom inden jul med en rapport.
Forventer, at "EØ-rapporten" kommer til at fylde en del i foråret, derfor orienteringen.
Udvalgets opgave:
o

identificere centrale udfordringer på det erhvervsøkonomiske område med særligt fokus på HAuddannelsen
konkrete anbefalinger til fakultetsledelsen. Her kan nogle forslag få betydning for de tre uddannelser
(MBA, MPI og HD), som knytter sig til EØ området.

o

Udvalgets løsningsforslag:
o
o
o
o

Ændringer i roller og mandater, dvs. hvem der bestemmer over uddannelsen?
Ændringer i studienævnsstrukturen - fra ét til to studienævn?
Ændringer i institutstruktur - fx samle EØ i Odense til ét institut?
Ændringer i fakultetsstruktur - lave en business school, hvor MBA og HD også ville høre med?

Framelding til undervisning F2021 og Coronadispensationer, herunder revision af notat (LBB
og LOCH)

o LBB orienterer om rettidig frameldingsfrist til forårets kurser er 15. februar 2021.
Derefter træder principper for afgørelsespraksis ind. Dette revideres ift. gældende
eudfordringer og erfaringer. HD og FMOL deltager i dette arbejde, da de to studier
har flest ansøgninger. Derefter sendes det i høring.

Skriftlige
o Plan over temaer til studieledermøder
o Tidslinje for indkaldelse af fagbeskrivelser
6. MICS (ny master i intelligence og cyber studier) besøg af Trine Flockhart
Besøg af Trine Flockhart, der fortæller om den kommende masteruddannelse, der forventes
akkrediteret til opstart i E2021. Uddannelsen retter sig imod studerende fra forsvaret samt offentlige og
private aktører indenfor cyber og intelligence området. Der er sammenlæste fag med FAK
(Forsvarsakademiet). Uddannelsen tilstræbes at være fleksibel på forskellige måder, og der er et stærkt,
men ikke udelukkende, internationalt fokus.
7. Høring over forskningsfrihed (MKT)
Der ønskes fra rektorsekretariatet et høringssvar angående SDU´ s personalepolitiske retningslinjer
vedr. forsknings- og ytringsfrihed. Høringsbrev med diverse links er vedlagt dagsordenen.

o Der efterspørges en årsag til høringen, på hvilken baggrund er dette aktuelt? Hvad er den
særlige studienævnsvinkel på dette? PVF: Kan umiddelbart se sammenhængen. SF:
Ytringsfriheden for studerende har ikke medført kommentarer.
Handling: Det besluttes at gennemføre en skriftlig høring. Svarfrist en uge før deadline 19. marts 2021.
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8. Evalueringer E2020 master (MKT) – til behandling
Gennemgang af evalueringsresultater og handlingsplaner for E2020 fra følgende uddannelser
o FMOL SDU
o FMOL AU
o MBA
o MPI
o MPM
o MPQM
o MR
o MIT
o Oversigt over evalueringsprocenter
o Sammenfatning på evaluering eftersendes
MKT: Evalueringerne: ser generelt gode og fornuftige ud med en svarprocent tæt på 46% Tre fag scorer under
fem svar. Tilfredsheden for fagene ligger over 3+/4+. Noget højere end for et år siden.
Hvad går igen: Ønsket om kompendier og det med litteratur på engelsk. Det bemærkes, at engelske begreber er
nødvendige at kende til. MBK: Kompendier forsvinder nok, heldigvis kan man på SDU stadigvæk lave disse.,
mens AU ikke gør det længere. MBK hejser flaget for at beholde dette. ITS learning har nogen muligheder for

at integrere litteratur, så artikler m.v. er tilgængelige og klart koblet op på emner og
undervisningsgange. EUD bruger link til bibliotek for at guide lettest muligt.
Ellers ingen bemærkninger til efterårets evalueringer.

9.

Godkendelse af studieordning MPM digital (LBB)
o Studieordning blev godkendt uden bemærkninger

10. Godkendelse af studieordning FMOL digital (LBB)
o Studieordning blev godkendt uden bemærkninger
11. Godkendelse af studieordning MPI digital (LBB)
o Studieordning blev godkendt uden bemærkninger
12. Godkendelse af studieordning MBA digital (LBB)
o Studieordning blev godkendt uden bemærkninger
13. AOL rapport MBA - til behandling (MKB)
AOL rapport indstillet af AOL komiteen blev behandlet. Der var enighed om at anbefale at hidtidig praksis
fortsatte, undtagen i punkt 1b, hvor der opfordres til
o at der bør arbejdes med et skarpere fokus på relevante modeller og problemstillinger i
vejledningen på projekter på uddannelsen (Master og certifikatprojekt)
Handling: Dette meddeles AOL arbejdsgruppen (LBB)
14. Erklæring vedr. optagelser i undervisningen MR – opfølgning (LBB)
Der følges op fra sidste studienævnsmøde med en tilrettet skabelon, gennemgået af jurist SAMF og DPO
(Data Protection Officer) på SDU. Den vil blive brugt indtil ved ønsker om optagelser i undervisningen (MR
i første omgang).
o Skabelon for optagelser i undervisningen taget til efterretning
15. Onlineundervisning (MKT)
Status på onlineundervisning, erfaringsudveksling som fast punkt
o Udmelding fra SAMF vedr. onlineundervisning februar/marts 2021 er vedhæftet i bilag
o EUD redegør for SUND s udmelding på dette område.
o SF: En hel dag er meget at være online som studerende, men ok.
o PVF: Har vi ikke brug for at få flere modeller i spil, sætte en retning sammen?
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o JL: Rejser spørgsmålet om bindinger i fagbeskrivelsen ift. KT timer kan betyde den studerende
ikke får hvad man betaler for, hvis man af pædagogiske hensyn vælger at tilrettelægge underundervisningen anderledes? Hvor bundet er vi af fagbeskrivelsens eksakte timeangivelser?
Det besluttes at gå videre med dette spørgsmål. På HD er der formuleringer, som kan bruges.BLW bringer
det videre i det rette fora. Der følges op på næste studienævnsmøde

16. Censor- og eksaminatorrapporter fra EØ området - til behandling (LBB og LOCH)
HD-rapporterne harværet behandlet på HD-udvalgsmøde den 10. december 2020 (jf. referat/bilag til
pkt. 5). Alle forhold af betydning er der handlet på. Alle rapporter er taget til efterretning.
o
o
o
o
o
o
o
o

MBA S2020 eksaminator
MBA V2020 eksaminator
MBA S2020 censor
MBA V2020 censor
HD S2020 eksaminator
HD V2020 eksaminator
HD S2020 censor
HD V2020 censor

17. Censor- og eksaminatorrapporter FMOL (LBB) - udsættes
18. Delpolitik 7 til behandling (BLW) – udsættes
19. Ansøgning om godkendelse af uddannelsesplan fleksibel masteruddannelse (LBB)
LBB: ”Fleksibel master i regulatorisk kemi og miljøledelse” fremlægges, med bemærkning om at der
tilrettes i uddannelsesplanens fagrække, således at Certifikat i miljøret erstattes med relevant fag på
MBA og kandidat i jura.
o Godkendt
 Afgørelser til orientering HD (LOCH og LM)
22 ansøgninger – alle taget til efterretning
o HD 1. del
Delvis imødekommet:
1 dispensation – afslag på udsættelse af aflevering men dispensation til deltagelse i reeksamen
Afslag
1 merit For Videregående erhvervsret pba. faget ”Globalisation and Entrepreneuership”
Imødekommet
1 dispensation - deltagelse i reeksamen i Organisation
2 dispensation bedømmelse af fejlafleveret opgave
1 dispensation - ekstra tid til eksamen – brækket arm
1 dispensation gruppestørrelse – Erhvervsøkonomisk metode
5 dispensation til Afsluttende projekt i F21
Imødekommet
1 Merit pba. AU i Int. transport og logistik
1 Merit pba. kandidatprojekt fra IVK
1 Merit pba. AU International handel og markedsføring.
1 Merit pba. merkonom og akademimerkonomuddannelse
o HDO 2. del
Imødekommet
1 dispensation - deltagelse i reeksamen CORONA (hjemsendte børn)
1 dispensation bedømmelse af opgave på engelsk
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1 dispensation gruppestørrelse - Afgangsprojekt
1 merit pba. tidligere HDR
o HDR 2. del
Imødekommet
1 merit pba. cand.merc.aud.
Afgørelser til orientering Master i alt 10 stk. (LBB)
Afgørelser til orientering 10 i alt – alle taget til efterretning
o Corona relaterede
FMOL
2 ansøgninger om Masterprojekter udsat til omprøvedato - imødekommet
1 ansøgning om at genlæse masterprojekt om et år. Delvist afslag med ret til at udsætte er ½ år.
1 ansøgning om udsættelse af faget metode til omprøvedatoen.
MR
1 ansøgning om Rehabilitering og palliation - udsættelse til omprøvedato
o Meritafgørelser og dispensationer - ikke corona
MBA
2 ansøgninger om forhåndsmerit CBS/KU - begge imødekommet
1 ansøgning om dispensation for at læse certifikat førend alle fag er beståede på1- og 2. semester
FMOL
1 ansøgning om at tage eksamen i metode selvom betalingen er udløbet - delvist imødekommet mod betaling
af 1500kr for et eksamensforsøg
1 ansøgning om merit af fag fra en ældre studieordning FMOL - imødekommet
MPM
1 ansøgning om forhåndsmerit for fag på CBS - imødekommet

22. Eventuelt
LOCH og LBB: Der er et ønske fra Legalitets teamet samf, om at der i alle fagbeskrivelser tages stilling
til omfang af opgaver, og ikke mindst konsekvensen af at dette omfang overskrides. Dette på baggrund
af bl.a. en konkret sag fra HD.
o Punktet tages op på næste studienævnsmøde, i det der nok er tale om forskellig uskreven praksis
studierne imellem.
Med venlig hilsen
Mette Kjærgaard Thomsen
Studienævnsformand /

Lise Bille Byriel / Lone Christensen
Studienævnssekretærer
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