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1. Godkendelse af dagsorden (PVF) 
o Bilag 1a Dagsorden ordinært møde 

 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 14 januar 2022 (PVF) 

o Bilag 2a Referat  
 

3. Meddelelser (diverse) 
o Mundtlige 

Notat om særlige prøvevilkår LBB og LOCH 
Ophavsret, opfølgning på henvendelse fra SUND PVF og LBB 
HD fællesudvalgsmøde marts 2022 LM og LOCH 
Adgang til supplerende prøver MICS samt realkompetencer som led i 
adgang til MICS LBB, KVR og BLW 
Betalingsbetingelser, herunder ny refusionsfrist og betalingsafgørelse 
versus studienævnsafgørelser (BLW) 
Begrebet Force Majeure - pejlemærker BLW og LOCH  
Forkortelsen MPM - Master i personlig medicin/Master of Public Mana-
gement- LBB 
Indstillinger til undervisningspris BLW og LOCH 

 

Dagsorden 

Emne  Ordinært møde i Studienævnet for Efter- og videreuddannelse på 
samfunds- og sundhedsvidenskab 

Dato og tidspunkt  8. April  2022 09.30 – 12.00 

Sted  Overblikket, lokale ved Mastersekretariatet, Campus Odense 

Inviterede  Medlemmer: Kira Vrist Rønn (KVR), Per Vagn Freytag (PVF), Lars 
Meldgaard (LM), Eva Draborg (EUD)  
Øvrige 
Adm:  Lone Christensen (LOCH), Lise Bille Byriel (LBB), Britta 
Løck Worm (BLW); 
Suppleanter: Anne-Sophie Oxholm (foreløbigt), Jesper Raalskov 
Studieledere: Eva Riis, Jacob Lyngsie 

 
Afbud fra  

 
Mads Bøge Kristiansen (MBK) 

  

Mødeleder  Per Vagn Freytag, studienævnsformand 
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o Skriftlige: 

HD-udvalgsmøde den 23. februar 2022 - referat, se bilag 3b  
Oplæg fra Jan Guldager til Uddannelsesrådsmøde, hvor EVU var på 
dagsordenen - se bilag 3c 
 

4. Online eksamen HD - drøftelse (BLW, LM og LOCH)  
 

Punktet omhandler drøftelser fra HD-udvalgsmødet den 17. februar 2022 samt 
efterfølgende administrativ sagsbehandling i diverse fora. HD vil gerne have on-
line eksamen som en permanent mulighed. 
 

o BLW kommer med et oplæg til drøftelse på baggrund af bilag 4a. 
 

5. Delpolitik 5 Forskningsbasering og videngrundlag – til behandling 
og drøftelse (PVF plus alle) 
 

Se venligst oplæg fra studienævnsformanden i bilag 5a ift. konkrete punkter fra 
delpolitikken. LM bidrager med pointer fra behandling af samme delpolitik på HD 
-udvalgsmødet, se bilag 5b.  
 
Bilag 5c og 5d er henholdsvist de gældende SDU-politikker samt et oversigts-
dokument fra masterområdet, hvor tidligere behandlinger af delpolitikkerne ses i 
skemaform.   
 

a           
b           
c           

6. Fagevalueringer – master E2021 (PVF og alle) 
 
Til mødet bedes alle orientere sig som minimum indenfor det faglige område, 
som man repræsenterer. Studienævnsformanden kommer med et kort oplæg på 
baggrund af efterårets evalueringer. 
 

o Bilag 6a er et oversigtsbilag  
o Bilag 6b-e FMOL, MPM, MICS 
o Bilag 6f-g MR og MPQM 
o Bilag 6 h-j MBA og MPI 

 

d   

7. Fagevalueringer - HD E2021 (LM og alle) 
LM gennemgår efterårets resultater samt handleplaner fra de respektive uddan-
nelsesledere. 

o Bilag 7a-e er fagevalueringer  
o Bilag 7f-j er tilbagemeldinger fra uddannelseslederne 

 
8. Uddannelsesevaluering E2021 master (studieledelsen) 
 

e   
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Studieleder på den enkelte uddannelse bedes følge op på deres uddannelses-
evaluering.  
 
Til Info: Uddannelsesevalueringer laves hvert halve år blandt de nyudklækkede 
dimittender lige efter de har afsluttet hele uddannelsen. Spørgsmålene er tilrettet 
EVU-segmentet. 

o FMOL Bilag 8a – MBK 
o MPI Bilag 8b – ER 
o MBA Bilag 8c – JL 
o MPM Bilag 8d – NOP 
o MR Bilag 8e - uddannelsen nedlægges og fortsætter med fleksible stu-

derende 
 
9. Censor- og eksaminatorrapporter master E2021 (LBB)  
Kort gennemgang af censor - og eksaminatorrapporter fra vinter 21/22 samt MR 
2022-21. Kort orientering om evt. eksamensklager og uregelmæssigheder ved 
eksamen 
 

o Bilag 9a Sammenfatning fra rapporter med kommentarer af betydning 
o Bilag 9b-9i Indkommende censorrapporter. Der er to fag med minimale 

bemærkninger - MBA Innovationsprojekt og FMOL personalejura 
o Bilag 9j-o Indkommende eksaminatorrapporter. Der er udelukkende ros 

til censorerne i denne ombæring 

f   

 
10. MBA studieordning til godkendelse (JL og LBB) 
Ændringer: MBA udskifter pr. 1. september 2022 ét obligatorisk fag med et tidli-
gere valgfag: Økonomistyring ryger ud/bliver valgfag til fordel for HRM. Over-
gangsordning ift. allerede indskrevne studerende, som ikke har Økonomifaget 
skal overvejes 
 

o Bilag 10 a Revideret studieordning – se især §3 
 
 
11. Ansøgning til afgørelse HD 
Ansøgning med bilag er sendt til studienævnets medlemmer via SAGA. 
 
HD2 SCM - Ansøgning om dispensation til at strække det afsluttende projekt 
over 3 semestre, dvs. 5 ETCS - point pr. semester grundet ægtefælles sygdom. 
 
12. Ansøgninger til orientering HD 21 stk. (LOCH) 
Ansøgningerne kan tilgås i SAGA  

https://saga.sdu.dk/studyboard/5/meetings 
 
HD1  

- 2 stk. dispensation særlige prøvevilkår - imødekommet 

a           
b           
c           

https://saga.sdu.dk/studyboard/5/meetings
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- 1 stk. godkendelse af eksamen i udlandet - imødekommet 
- 1 stk. dispensation reeksamen grundet sygdom - imødekommet 
- 1 stk. dispensation Afsluttende projekt mangler at bestå et valgfag - imøde-
kommet 
- 3 stk. AFSLAG deltagelse i reeksamen  
 
HDR  
- 9 stk. dispensation til Afgangsprojekt sideløbende med 3. semester - imø-
dekommet 
- 3 stk. godkendelse af eksamen i udlandet - imødekommet 
 
HDO  
- 1 stk. dispensation reeksamen grundet sygdom - imødekommet 

 
13. Ansøgninger til orientering master 26 stk. (LBB) 
 
Ansøgningerne kan tilgås i SAGA  

https://saga.sdu.dk/studyboard/5/meetings 
 
MBA - 5 ansøgninger  

- 1 ansøgning om studietidsforlængelse samt yderligere betalingsforlæn-
gelse på masterprojektet grundet manglende opfyldelse af ECTS-point kra-
vet - imødekommet 
- 1 ansøgning om fjerneksamen grundet nærtstående fødsel, hvor manden 
gerne vil stå til rådighed - delvist imødekommet i form af mulighed for brug af 
omprøvedato 
- 1 ansøgning om sygeeksamen - imødekommet 
- 1 ansøgning om yderligere prøveforsøg - imødekommet 
- 1 merit for fag på gammel MBA studieordning med specialisering, således 
at ECTS-point kan gå i bestået på MBA uden specialisering 
 
Master i offentlig ledelse i alt 14 ansøgninger 
- 1 ansøgning om studietidsforlængelse - imødekommet 
 - 1 ansøgning om studietidsforlængelse - delvist imødekommet   
- 1 ansøgning om reeksamen Personale jura pga coronaberedskab - imøde-
kommet 
- 1 ansøgning om sygeeksamen på Personalejura - imødekommet 
- 1 ansøgning om sygeeksamen pga corona egen sygdom på Personalejura 
- imødekommet 
- 1 ansøgning om betalingsforlængelse på masterprojektet grundet belast-
ning i perioden ønske om 1 år - imødekommet med ½ år 
- 1 ansøgning om tilbagebetaling for fag i F2022 - afslået da der først er an-
søgt om dette i E2022 
- 2 ansøgninger om sygeeksamen på faget Ledelsesadfærd og performance 
- imødekommet 

https://saga.sdu.dk/studyboard/5/meetings
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- 1 ansøgning om brug af sygeeksamen på faget Strategisk ledelse - imøde-
kommet 
- 1 ansøgning om brug af sygeeksamen på masterprojektet - imødekommet 
- 1 ansøgning om betalingsforlængelse på masterprojektet ½ år grundet del-
tidssygemelding - imødekommet 
- 1 ansøgning om studietidsforlængelse delvist Coronabetinget - imødekom-
met med et år 
- 1 meritafgørelse for fag fra AAU 10 ECTS-point til 5 ECTS-point på faget 
Forandringsledelse og implementeringsudfordringer - imødekommet 
- 1 meritafgørelse for et fag taget på MPI SDU - overføres som særligt god-
kendt fag med 5 ECTS-point  
 
MPI 1 ansøgning 
- 1 ansøgning om betalingsforlængelse en gang på Innovationsprojektet 
grundet usædvanlige forhold - imødekommet 
 
MICS 1 ansøgning 
- 1 ansøgning om brug af sygeeksamen på fag Governance and Strategic 
decision making - imødekommet 
 
MPQM 5 ansøgninger 
- 1 ansøgning om studietidsforlængelse 1 år pga. Corona beredskab og an-
dre forhold - imødekommet 
- 1 ansøgning om brug af reeksamensdatoen på faget Kvalitet og kvalitetsle-
delse - imødekommet 
- 1 ansøgning om brug af sygeeksamen på faget Strategisk kommunikation - 
imødekommet 
- 1 ansøgning om at genlæse faget Sundhedsjura uden beregning grundet 
Corona senfølger - imødekommet 
- 1 forhåndsmeritafgørelse for fag fra KU, MPH, overføres som valgfag med 
5 ECTS-point når bestået – imødekommet 

 
13. Eventuelt 
 
 
 
På formandens vegne/ 
 
Per Vagn Freytag og  
 
Lise Bille Byriel og Lone Christensen 
Studienævnssekretærer/ 
Studienævn for EVU, HD- og mastersekretariatet 
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