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Se alle bilag i First Agenda   

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

 
2. Konstitution – se særskilt dagsorden (Studienævnet)  
 
3. Godkendelse af referat fra mødet den 7. december 2021 (PVF) 

o Bilag 2a Referat  
 

4. Meddelelser (diverse) 
o Mundtlige 

Corona - status (BLW) 
Organisatorisk tilpasning - status (BLW) 
Retningslinjer fra SUND - digital undervisning og oplæg til notat om op-
havsret   - se bilag 4a og 4b (LBB og EUD) 
Omstilling af studentermail til arbejdsmail tilpasses sikre domæner (LBB 
og LOCH) 

 

Dagsorden 

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

Dato og tidspunkt  14. januar 2022 11.15 – 13.30 

Sted  Via Zoom link i OUTLOOK 

Inviterede  Medlemmer: Kira Vrist Rønn (KVR), Per Vagn Freytag (PVF), Lars 
Meldgaard (LM), Mads Bøge Kristiansen (MBK), Eva Draborg 
(EUD)  
Øvrige 
Adm:  Lone Christensen (LOCH), Lise Bille Byriel (LBB), Britta 
Løck Worm (BLW); 
Suppleanter: Anne-Sophie Oxholm, Jesper Raalskov 
Studieledere: Niels Opstrup, Eva Riis, Jacob Lyngsie, 
Gæster: Rebecca Berg Larsen til punkt 5 

 
Afbud fra  

 
Ingen 

  

Mødeleder  Per Vagn Freytag, fungerende studienævnsformand 
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Sidste nyt fra HD fællesudvalg (LM) 
 

 
o Skriftlige: 

Ingen 
 

5. Fagevaluering master og HD - status (diverse)  
Besøg af Rebecca Berg Larsen, evalueringsmedarbejder på master og HD se-
kretariatet. Afledt af drøftelser på sidste studienævnsmøde gør vi status på det 
nuværende fagevalueringssystem, herunder såvel proces, flow som rammer 
samt systematisk brug af resultaterne efterfølgende.  
 

o Bilag 5a er SDU s principper for evaluering af uddannelseselementer 
o Bilag 5b er uddrag fra samfs udmøntningsnotat specifikt vedr. fagevalu-

eringer 
o Bilag 5c er et udkast til en internt udarbejdet oversigt med de evaluerin-

ger og -undersøgelser, der gennemføres på master og HD pt.   
 

6. Omlægning af undervisning F2022 (BLW) a           
b           
c           

7. Omlægning af undervisning/internat FAK fag – til godkendelse (KVR) 
o Bilag 7a - Fagbeskrivelse Cybersikkerhedstyring 
o Bilag 7b - Fagbeskrivelse Efterretningsanalyse 

 

d   

8. Studieordning MICS – status (KVR og LBB) - status 
o Bilag 8a Foreløbig studieordning 

e   

9. Studieordning og fagbeskrivelser MPQM – godkendelse og status (EUD 
og LBB)  
o Bilag 9a – Titelgodkendelse fra ministeriet 
o Bilag 9b – Oversigt over ændringer i studieordningen  
o Bilag 9c -- Studieordning til godkendelse 
o Bilag 9d – Oversigt over ændringer i fagbeskrivelserne 
o Bilag 9e – 9r Fagbeskrivelser til godkendelse 
 

f   

 
10. Notat vedr. sygdom til eksamen (LBB og LOCH) – forslag til forenk-

let sagsbehandling – beslutning 
Se udførlig sagsfremstilling i First Agenda 

o Link Syg til eksamen  
https://mitsdu.dk/da/mit_studie/master/master_offentlig_ledelse/vejled-
ning/studieregler/sygdom_eksamen 

a           
b           
c           

mailto:https://mitsdu.dk/da/mit_studie/master/master_offentlig_ledelse/vejledning/studieregler/sygdom_eksamen
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o Bilag 10 a Notat om behandling af ager med relation til sygdom og ek-
samen 

 
 
11. Ansøgninger til orientering HD 22 stk. (LOCH) 
Ansøgningerne kan tilgås i SAGA  

https://saga.sdu.dk/studyboard/5/meetings 
 
HD 1. del – 6 sager 
1 ansøgning om særlige prøvevilkår - dysleksi - imødekommet 
1 ansøgning om deltagelse i reeksamen i Organisation – imødekommet 
1 ansøgning om deltagelse i reeksamen i Forhandlingsteknik – imødekommet 
1 ansøgning om deltagelse i reeksamen i Samfundsøkonomi (CORONA/hjemsendt 
skolebarn) - imødekommet 
1 ansøgning om Afsluttende projekt sideløbende med Virksomhedens finansielle 
planlægning – imødekommet 
1 ansøgning om merit for Afsluttende projekt - AFSLAG 
 
HD-R 2. del – 8 sager 
1 ansøgning om særlige prøvevilkår - ekstra tid til pga. graviditet i 3. trimester - imø-
dekommet 
1 ansøgning om særlige prøvevilkår - dysleksi - imødekommet 
1 ansøgning om dispensation til at fortsætte på 2. semester - imødekommet 
1 godkendelse af eksamen i udlandet - Rusland 
1 ansøgning om deltagelse i reeksamen i Videregående skatteret - imødekommet 
2 ansøgninger om dispensation fra gruppestørrelse i Praktisk seminar – imødekom-
met 
1 ansøgning om merit for Økonomistyring - AFSLAG 

HD-SCM 2. del -1 sag 
1 ansøgning om merit for Praktisk seminar - AFSLAG 

HD-FR 2. del – 7 sager 

6 ansøgninger om dispensation fra gruppestørrelse i Afgangsprojekt - imødekommet 
1 ansøgning om særlige prøvevilkår - ekstra tid til pga. graviditet i 3. trimester – imø-
dekommet 

12. Ansøgninger til orientering master 16 stk. (LBB) 
 
Ansøgningerne kan tilgås i SAGA  

https://saga.sdu.dk/studyboard/5/meetings 
 
FMOL - 10 sager 
2 ansøgninger om særlige prøvevilkår på grund af dysleksi - forlænget tid til eksamen 
25 % - imødekommet 

https://saga.sdu.dk/studyboard/5/meetings
https://saga.sdu.dk/studyboard/5/meetings
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1 ansøgning om aflevering til omprøvedato på baggrund af familiære forhold – imø-
dekommet 
1 ansøgning om aflevering til omprøvedato pga arbejdsmæssige belastninger – im 
dekommet 
2 ansøgninger om sygeeksamen – imødekommet 
1 ansøgning om særligt tilrettelagt Introforløb – imødekommet 
Corona -  1 ansøgning om yderligere udsættelse af masterprojekt pba coronarelate-
rede opgaver i beredskabet - imødekommet  
Corona - 1 ansøgning om sygeeksamen på en af de to skriftlige opgaver grundet føl-
ger ved egen sygdom i E2021- imødekommet 
orona - 1 ansøgning om aflevering til omprøvedato pga coronarelaterede opgaver – 
imødekommet 
 
MPQM - 1 sag 
1 ansøgning om 4. gangs forsøg – imødekommet 
 
MBA- 2 sager 
1 ansøgning om særlige prøvevilkår til 2 Take home eksaminer på grund af graviditet 
i 3. trimester – imødekommet 
1 ansøgning om udsættelse af masterprojekt til omprøvedato pba sygdom i nær fami-
lie – imødekommet 
MPL - 1 sag 
1 ansøgning om genindskrivning til masterprojektet på gammel studieordning MPL - 
imødekommet  
MPI - 2 sager 
2 ansøgninger om at skrive og forsvare innovationsprojektet sammen til mundtlig ek-
samen – imødekommet 
 
13. Eventuelt 
 
 
 
På den fungerende formands vegne/ 
 
Per Vagn Freytag og  
 
Lise Bille Byriel og Lone Christensen 
Studienævnssekretærer/ 
Studienævn for EVU, HD- og mastersekretariatet 
 a           

b           
c           
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 d   
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 f   
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