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Se tillige relevante bilag i First Agenda. Studienævnssager til orientering be-
handles til næste ordinære møde i december. 

 

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

 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. sept. 2022 (PVF) 

o Bilag 2a Referat 
 

3. Meddelelser (diverse) 
Mundtlige 

 Campus Vejle EVU-aktiviteter (BLW og PVF) 
 Struktur ift. quarters – aktuelt på MMT (BLW og LBB) 
 Supplerende prøve MMT (BLW) 
 Online eksamen HD-forsøgsordning (LOCH og LM) 
 Retningslinjer for lyd-og billedoptagelse - se bilag 3a (PVF) 

 
Skriftlige  

 HD - udvalgsmøde d. 12. oktober 2022 – se bilag 3b (LM) 
 Dimittendundersøgelse 2021 - se bilag 3d (LM) 

   

Dagsorden 

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

Dato og tidspunkt  31.oktober 2022 10.00 – 11.15 

Sted  Online møde via Teams – link i mødeindkaldelsen i OUTLOOK 

Inviterede  Medlemmer: Per Vagn Freytag (PVF), Lars Meldgaard (LM), Jesper 
Raalskov (JR), Anne-Sophie Oxholm (ASO)/Eva Draborg (EUD) 
  
Øvrige 
Adm:  Lone Christensen (LOCH), Lise Bille Byriel (LBB), Britta Løck 
Worm (BLW) 
 
Studieledere i øvrigt: Inviteres denne gang kun til relevante punkter 

 
Afbud fra  

 
Kira Vrist Rønn, Mette Bie-Hansen 

  

Mødeleder  Per Vagn Freytag, studienævnsformand 
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4. Dimittendundersøgelse master 2022 – til godkendelse 
(PVF og LBB) 

Der er har været høring over spørgeramme til undersøgelsen 2022. Studie-
nævnet bedes tage stilling til det reviderede forslag i bilag 4a, 

o Bilag 4a Spørgeramme revideret Dimittendundersøgelse 2022 
o Bilag 4b Spørgeramme 2019 med indmeldte ændringer efter høring 

 

a           
b           
c           

5. Uddannelsesevalueringer - justeringer master og HD – til 
godkendelse (PVF og LBB) 
Studienævnet ønskede på sidste møde at arbejde med en ”slankere” ud-
gave af uddannelsesevalueringen. Studienævnet bedes tage stilling til det 
reviderede forslag i bilag 5a. 

o Bilag 5a Spørgeramme revideret Uddannelsesevaluering 
o Bilag 5bTidligere spørgeramme 

 

d   

6. Fagevalueringer – justeringer master (LBB) 
Punktet omhandler to forhold, dels offentliggørelse af evalueringsresultater på 
web samt ændring af åbningsdato for evalueringer masterområdet. 
 

e   

7. Høring over revideret standardforretningsorden (PVF og 
LOCH) 
Høring over udkast til ny standardforretningsorden for de kollegiale organer. Stu-
dienævnet bedes forholde sig til ændringer, der bl.a. indebærer hensyn til øget 
digitalisering og bemyndigelse af formanden. 

o Bilag 7a Udkast til standardforretningsdagsorden 

f   

 
8. Indmeldinger studieordninger – ændringer E2023 (LBB 
og LOCH) 
Der er tilbagemeldinger fra MBA, MPM og HD O 
 
9. Fagbeskrivelse fleksibelt masterprojekt – til godkendelse 

(LBB) 
o Bilag 9a Fagbeskrivelse afsluttende masterprojekt til Fleksibel ma-

ster i administration og ledelse F2023 – eftersendes  
 
10. Eventuelt 
 
På formandens vegne/ 
Per Vagn Freytag og  
 
Lise Bille Byriel og Lone Christensen 
Studienævnssekretærer/ 
Studienævn for EVU, HD- og mastersekretariatet 

a           
b           
c           

 


