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Relevante bilag er i First Agenda. Studienævnssager i SAGA. Begge systemer kræver 

særskilt log-in 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden (PVF) 
❖ Bilag 1a Dagsorden ordinært møde 

➢ Godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat af mødet den 31. oktober 2022 (PVF) 
❖ Bilag 2a Referat 

➢ Godkendt med bemærkning om at studienævnet husker at følge op på notatet om 

billed-og lydoptagelser, som pt. er under udarbejdelse. (PVF) 

➢ Campus Vejle EVU-aktiviteter bør ligeledes være et punkt på næste møde i januar 

(PVF) 

 

Ad 3 Meddelelser (diverse) 
 

Mundtlige 

❖ Forårets møder - datoer i marts/april og juni måned (PVF) 
➢ 16/1- 23 i Odense, 21/3-23 i Kolding, 12/6-23 i Slagelse, 11/9-23 i Odense  

Referat 

Emne  Ordinært møde i Studienævnet for Efter- og videreuddannelse 

på samfunds- og sundhedsvidenskab 

Dato og tidspunkt  1. december 2022 kl. 09.30- 12.00. Mødet sluttede kl. 12.00 

Sted  Loungen, mødelokale Stævnen, Campus Odense 

Deltagere Medlemmer: Per Vagn Freytag (PVF), Jesper Raalskov (JR), Eva Dra-

borg (EUD), Kira Vrist Rønn (KVR) 

  

Øvrige 

Adm:  Lone Christensen (LOCH), Lise Bille Byriel (LBB), Britta Løck 

Worm (BLW), Mette Bie-Hansen (BIE) 

Gæster: Ved punkt 11 deltog Udviklingschef Bettina Lundgaard Han-

sen fra MIT It-vest og Mette Søberg Kristiansen, uddannelseskoordina-

tor MIT SDU  

 

Studieledere i øvrigt: Jacob Lyngsie (JALY), Eva Riis (EVRI) (til 10.45 

inkl. pkt. 7), Marianne Harboe Frederiksen (til 10.45 inkl. pkt. 7) (MHA), 

Niels Opstrup (tentativt/deltog ikke) (NOP) 

Afbud fra  Lars Meldgaard og suppleant Anne Sophie Oxholm.   

 

Mødeleder  Per Vagn Freytag, studienævnsformand 
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❖ Fagbeskrivelser - indkaldelse E2023 - master (dec/deadline 15. marts) og HD (jan /fe-

bruar/deadline 1. april) (BLW og LBB) Bilag 3a  
➢ Master har indkaldt og udsendt en oversigt over tidslinjen i det samlede fagbeskri-

velsesflow i lighed med sidste år. Vil gerne have tilbagemelding fra studielederne 

senest d. 30/1-23 og satser på offentliggørelse d.  15/3. Der er ingen særlig op-

mærksomhedspunkter denne gang bortset fra den sædvanlige grundige gennem-

læsning. BLW opfordrede studielederne til at kommunikere til de fagansvarlige, at 

deadline bør overholdes, idet fagbeskrivelsesflowet i sidste instans er bestem-

mende for, hvornår der kan åbnes for ansøgninger til uddannelserne.  

➢ HD har egen proces, som kører lidt senere. 

❖ HD fællesudvalgsmøde den 30. november 2022.(LM) 
➢ I Lars’ fravær orienterede LOCH kort fra gårsdagens møde, der foregik online med 

en kort dagsorden. HD-udbydere har i maj måned indsendt nogle ønsker til æn-

dringer i HD-bekendtgørelsen, men styrelsen har meddelt, at udvalget ikke kan for-

vente svar før primo 2023 grundet en stor arbejdspukkel hos juristerne. 

➢ Umiddelbart efter mødet modtog sekretariatet imidlertid et mailsvar fra styrelsen, 

idet juristerne alligevel havde fundet tid til at kommentere på det indsendte æn-

dringsforslag. Der har endnu ikke været tid til af nærlæse kommentarerne, som nu 

vil blive rundsendt i fællesudvalget mhp. en tilbagemelding til styrelsen. Ændrin-

gerne forventes implementeret til optaget 2023. 

➢ I øvrigt bestod mødet mest af orienteringer fra udbyderne. Ansøgertal- og optagel-

sestal F2023 (BLW) - link til oversigt udsendes løbende. 

➢ Ansøgningsfrist på master i dag, men foreløbige tal er: 

MPI: 5 (1 til enkeltfag) 
MBA: 12 (2 til enkeltfag) 
FMOL: 88  
MMT 4 (deraf 3, der ikke er bosiddende i Danmark) 
MICS 11 (8 til enkeltfag) 
MPQM: 13 (8 til enkeltfag) 
MIT: 13 i fagpakke IT-projektledelse 

➢ EVRI gør opmærksom på, at kompetencefonden kan søges i 1. dec., aktuelt for akade-

mikere på 55+, obs på vores ansøgningsfrister. PVF tilføjer at vi kan overveje, om vo-

res frist skal rettes til efter kompetencefondens. LBB informerer om, at fristerne er for-

længet på flere uddannelser- EVRI fortæller at ansøgere til forbereder ansøgning i no-

vember og indsender den 1/12.  

➢ Overvejelser om ansøgninger til masteruddannelser skal forlænges. 

 

Skriftlige: 

❖ Bilag 3b Referat HD-udvalgsmøde den 12.10 og fortsat møde den 31.10 (LOCH) 
➢ Overført fra sidste møde. Info givet under mundtlige meddelelser. 

❖ Bilag 3c Notat om behandling af eksamensklager samf.  -  er sendt til alle studieledere samt 

uddannelseskoordinatorer (LBB) 
➢ Der er udgivet et udførligt notat fra SAMF, som kan bruges ved de sjældne klager 

vi får. 

❖ Bilag 3d Evaluering af hele uddannelser master og HD - tilrettet spørgeramme (PVF og 

LBB) 
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➢ Den endelige tilrettede spørgeramme vedhæftes referatet. Den er slanket en del 

og godkendt af SAMFs og SUNDs kvalitetsafdelinger. Vi vil undgå de spørgsmål, 

der også fremgår i fagevalueringerne. 

➢ BIE: Uddannelsesevalueringer sendes ud på alle uddannelser, som har mere end 

5 tilmeldte afsluttende opgave, men det er ikke mange i efteråret: HDR, MBA, 

MPM, FMOL 12.5 ECTS og FMOL 15 ECTS. Spørgeskemaer sendes ud 10 dage 

før afleveringsfrist og løber 14 dage efter 

Ad 4 Online eksamen – forsøgsordning HD (LOCH) – til beslutning 

Kort oplæg med resultater og anbefalinger fra forsøgsperioden med online eksamen på HD 
❖ Bilag 4a Notat til beslutning bliver fremsendt senere  

➢ 3 scenarier, der kan implementeres i fagbeskrivelserne, men afventer arbejdet med 

omorganisering af HD-uddannelserne, derfor ingen endelig beslutning endnu. Vi 

kører forsøgsordningen endnu, og fortsætter muligvis med den i F23. Derfor endnu 

ikke i fagbeskrivelserne. Der er udarbejdet et forslag, hvor det vil være et tilbud til 

studerende ved mundtlige eksamener uden forberedelse, og at man i fag med 

mundtlig eksamen med forberedelse kan indskrive i fagbeskrivelse, at re-eksamen 

vil være uden forberedelse og så også der tilbyde online-eksamen eller samle alle 

på ét hold. 

➢ LBB: Vil Master med i forsøgsordningen? MICS har tidligere vist interesse på 

mundtlige fag med primært online undervisning KVR går videre med dette i fagbe-

skrivelserne for E2023. 

➢ Studienævnet vil arbejde videre med det i Legalitetsteamet på SAMF (tidl. U&K) 

Ad 5 Dekanatets indstilling vedr. EVU (BLW og PVF) 

 
❖ MBA 

➢ JALY: Der har været møde med dekanatet og Business School, og der nedsættes 

en gruppe, der skal forholde sig til udbuddet af en engelsksproget MBA.  

➢ PVF ønsker overvejelser om alignment, hvilke udbud der skal være og sammen-

hæng i portefølje. EVRI og JALY er enige om, at der kan være gavn af samlæs-

ning, men også en risiko ift. ’udvanding’ af specialer. 

❖ Dekanen har et ønske om internationalisering, AMBA er udskudt, der er pt. mange 

overvejelser, men intet konkret endnu. – HD 

➢ PVF: mail vedr. fremtidigt udbud; fra Kristin Munksgaard, leder af SDU Business 

School med 3 scenarier for en fremtidig HD. En arbejdsgruppe nedsættes efter jul.   

Beslutningen indeholder også et foreløbigt krav om 25 tilmeldte før en linje opret-

tes. Antallet kan ændres efter implementeringen af en model for flere fast-VIP på 

HD. Der er aktuelt et arbejde i gang ifm. AACSB-akkrediteringen. Desuden indgår i 

mailen en reduktion af udbuddet på lokationer og at der lukkes ned for udbud i hhv. 

Vejle, Næstved og Slagelse. 

➢ MHA: Er der forecasts? Er der magre år lige nu, hvor vi er nødt til at holde ved, for 

at kunne udbyde senere, for lukkede linjer kan være svære at lukke op igen. PVF: 

p.t. holder vi ved og udbyder til sommer, og det er godt , at der gøres nogle overve-

jelser. 

❖ Øvrigt udbud 

➢ EVRI – efterspørger øget synlighed i Ingeniøren. PVF: Det handler om synlighed, 

vil prøve at kigge i markedsføringsstrategi igen. SDU markedsføres bredt, men 
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uddannelser mere snævert. JALY: Vær opmærksom på de forskellige markedsfø-

ringskanaler – sørg for at rette opmærksomhed på SDU og vores udbud. 

➢ LBB på EVU-seminar i uge47, hvor der var input fra andre udbydere og gode ideér 

til markedsføring. Vi har tidligere lånt af andre udbydere/CBS. 

➢ BLW. Der er et arbejde i gang på SDU-niveau, således at kommunikation om Efter- 

og Videreuddannelse ikke kun er et fakultært, men også et SDU-anliggende. 

 

Ad 6 Betalingsnotat opdateret med HD (LBB og LOCH) 

Notat om betaling er opdateret med HD-regler. Notatet beskriver bl.a. betalingsdækning, frister 

samt regler for indskrivning på samme fag efter betalingen er udløbet. 
❖ Bilag 6a Betalingsnotat 

➢ Opdatering af retningslinjerne, der ikke er reguleret specifikt i bekendtgørelserne, 

og passet til/beskrevet m.h.t. HD og Master. Her fremgår det, at der er lidt forskel-

lige retningslinjer mellem de to typer af uddannelser 

➢ En væsentlig ændring er vedr. opkrævning af betaling i forbindelse med sanktioner 

i sager om uregelmæssigheder, hvor sanktionen er omskrivning af afsluttende op-

gave eller re-eksamen. Denne er nu tilpasset de generelle retningslinjer for beta-

ling så nu er ordlyden ændret til, at vi kan opkræver ny betaling i henhold til de al-

mindelige betalingsregler. 

➢  

Ad 7 Ansøgninger til orientering HD (LOCH) 

I alt 32 sager  

  

HD1 – 11 sager 

7 stk. merit for flere fag pba. HA-fag - imødekommet 

1 stk. merit for Samfundsøkonomi pba. Akademifag - imødekommet 

1 stk. dispensation til Afsluttende projekt sideløbende med Virksomhedens finansielle plan-

lægning – imødekommet 

1 stk. ekstra tid til eksamen pba. kronisk sygdom – imødekommet 

1 dispensation til reeksamen i obligatorisk opgave i Samfundsøkonomi - imødekommet 

 

HDR - 20 sager 

1 stk. AFSLAG på merit for Strategisk ledelse pba. fag fra BA og Cand.mag. i IVK fra AAU 

4 stk. merit for flere fag pba. HA-fag - imødekommet 

6 stk. ansøgning om eksamen i udlandet - imødekommet 

1 stk. 4. eksamensforsøg i Eksternt regnskab - imødekommet 

1 stk. ekstra tid til eksamen pba. ADHD – imødekommet 

4 stk. ekstra tid til eksamen pba. dysleksi – imødekommet 

2 stk. dispensation til reeksamen i Strategisk ledelse - imødekommet 

1 stk. dispensation til reeksamen i Videregående skatteret - imødekommet 

 

HDO – 1 sag  

1 stk. ansøgning om eksamen i udlandet - imødekommet. 
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❖ LOCH – de fleste er imødekommet ved formandsgodkendelse. Det ene afslag har væ-

ret i høring. Der kommer en ansøgning mere i høring i de nærmeste dage fra en stude-

rende, som ønsker at forsvare en to år gammel opgave. 

 

Ad 8 Ansøgninger til orientering master (LBB) 
I alt 21 ansøgninger og henvendelser  

 

MR - 2 ansøgninger om 

- betalingsforlængelse masterprojektet - imødekommet 

- særlige prøvevilkår – imødekommet 

FMOL - 13 ansøgninger om  

- 1 eksamen i udlandet masterprojekt - imødekommet  

- 9 studietidsforlængelse - imødekommet 

- 1 afvist ansøgning om studietidsforlængelse grundet søgt for tidligt ift. aktuel tidsgrænse i 

2027 

- 1 ansøgning om merit for et fag fra FAK MMS - imødekommet 5 ECTS-point  

- 1 ansøgning om merit for fag fra DPU master 10 ECTS-point - imødekommet 

- 1 forespørgsel på forhåndsmerit for kurser fra bl.a. Lægeforeningens ledelseskursus samt 

efteruddannelse fra udlandet  - afvist  dels grundet manglende hjemmel, dels grundet 

manglende fagligt sammenfald med FMOL (ikke i SAGA) 

MICS - 1 forespørgsel på  

- 1 forhåndsmerit for to fag fra FAK MMS - 1 afslag og 1 imødekommet (ikke i SAGA) 

MIT – 2 ansøgninger om  

- 1 eksamen i udlandet (Norge) alle fag på fagpakken i Datasikkerhed - imødekommet 

- 1 fag på fagpakken i Datasikkerhed - imødekommet 

Refusionssager 3 henvendelser ved refusion efter 1. september 2022  

- 1 afslag FMOL 

- 2 imødekommet en fra MPQM og en fra FMOL 

❖ LBB: Der er en stigning i henvendelser fra studerende, der forudser at de er længere 

end 6 år om uddannelsen og forud vil søge studietidsforlængelse, fx helt til 2027. JALY 

foreslår at oprette en vejledning om den relative fleksible praksis, så bange anelser mi-

nimeres. 

 
Ad 9 Fagbeskrivelser MIT - ny fagpakke 
Business Continuity Management til godkendelse (PVF og LBB) 
Jan Stentoft får en ny fagpakke, der afløser Supply Chain Management Innovation og omhand-

ler resiliens og risikostyring, og ligner strukturen for andre MIT-fag, 

❖ Bilag 9a Skema Indberetning MIT E2023 

❖ Bilag 9b Fagbeskrivelse Business Continuity Management eksternt perspektiv - fag 1 

❖ Bilag 9c Fagbeskrivelse Business Continuity Management internt perspektiv - fag 2 
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❖ Bilag 9c Fagbeskrivelse Business Continuity Management i praksis - fag 3 

➢ PVF anmoder om, at der på fag 3 bør angives litteratur som i de andre fagbeskri-

velser. LBB tager den videre til godkendelse. 

➢ Ellers ingen kommentarer og fagpakke er dermed godkendt. 

 

Ad 10 Evalueringsrapport MIT (alle) 
❖ MIT har evalueret hele uddannelsen pr. 23. september 2022, læs selvevalueringsrapporten 

som afsæt til næste punkt på dagsorden.  

➢ PVF interessant at se studerendes baggrund; 2/3 har en BA eller KA, men også andre 

tager denne uddannelse. 1/2 kommer fra Region Midtjylland, 76% mænd, 24% kvinder  

➢ Rapporten giver et godt billede af uddannelsen og dens studerende – ingen yderligere 

kommentarer; idet MIT passer meget godt med målgruppen for vores øvrige udbyd. 

➢ EUD: Mange på enkeltfag – kun 1/4 der dimitterer; potentiale for at beholde dem lidt 

længere. 

➢ LBB finder det interessant, at online-undervisning ikke har været populær på denne 

type uddannelse, og at mange studerende ikke ser sig som it-specialist, hvilket uddan-

nelsen ellers bruger meget i markedsføringen 

Ad 11 Besøg af It-vest ved udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen 
(alle) 
❖ Fra 11.00- 12.00. Se spørgsmål til drøftelse i First Agenda. 

❖ Bettina indledte med en kort præsentation af It-vest og sig selv. Se vedhæftede PP-

præsentation. 

➢ IT-Vest er et samarbejde på tværs af universiteter  

➢ Bettina har været ved IT-Vest i 5 år, har selv en Master i IT/organisation og derud-

over en fortid fra Undervisningsministeriet og som rådgiver i erhvervslivet og kom-

muner omkring digitalisering og effekten heraf. 

➢ Seneste selvevalueringsrapporter fremsendt til orientering, og Bettina vil derfor 

koncentrere sig om de udfordringer, der generelt er på EVU og hvilke handlinger 

IT-Vest vil anbefale. 

➢ IT-Vest blev til 1999 parallelt med IT-højskolen i KBH. I 2003 blev begge evalueret, 

og man etablerede IT-universitetet i KBH. IT-Vest er samarbejde om  IT-uddannel-

ser mellem universiteter i Jylland og på Fyn 

➢ Ny strategi for 2022-26 med tre hovedfokusområder: EVU er med på for første 

gang. Ikke Master i IT, men udvikling af IDV /microkurser for virksomheder; men 

der skal være virksomheder bag altså udefra og ind. Forslag skal indgives februar. 

➢ Master i IT blev etableret i 2006 ved sammenlægning af 10 uddannelser med få 

studerende. 

➢ En samlet mastergrad er ikke ambitionen for mere end 25 %. De fleste studerende 

er faktisk mere interesserede i fagpakker. Der er deltagere ikke fra kun it-virksom-

heder, men mange andre brancher 

➢ Bettina anerkendte Jan Stentofts store arbejde med at udvikle en ny fagpakke på 

bare 3 mdr. Han har ramt plet for behovet fra virksomheder. 

➢ I øvrigt har Bettina stor ros til alle, der arbejder med uddannelsen på SDU. Seneste 

fagpakke med Ayo Næsborg-Andersen har medført at flere har meldt sig til at 

skrive Masterprojekt inden for feltet og dermed opnår en Master i IT og ikke kun en 

enkelt fagpakke, Desuden aflaster det IT Vest, at Mette Søberg Kristiansen er ble-

vet fastere tilknyttet fagpakkkerne.  



 

 Page 7 

➢ Udfordringer fra dimittendevalueringen: Vi mangler markedsføring, virksomhederne 

kender os ikke, og de studerende behandles som dagstuderende, hvilket betyder 

en del spildtid for dem. BLW beder om data fra evalueringen omkring sidstnævnte, 

da det også er i fokus fra HD/Master. 

➢ Vore fagpakker opnår størst succes, når de er planlagt udefra og ind i samarbejde 

med virksomhederne, men virksomheder mangler fokus på ekstern EVU og mang-

ler undervisere med it-kompetencer. Der findes flere og mere detaljerede rapporter 

end den, der er videresendt, og de kan fremsendes, hvis interesse herfor. 

➢ Da IT-Vest selv evaluerer nylige dimittender, skal SDU ikke sende uddannelses-

evalueringer til studerende på MIT. 

➢ Hvad kan vi gøre bedre, hvis vi skal have succes med EVU fremadrettet:  

▪ Danmark for lille til konkurrence, så samarbejde mellem alle universiteter er 

essentielt 

▪ Buffetmodeller / varierende uddannelsesmodeller, så studerende kan vælge 

efter egne præferencer. 

▪ Motiverende styringsmodeller for undervisere 

▪ Ressourcer til at udbrede kendskab til uddannelserne; dvs. virksomhedsbesøg, 

deltagelse i konferencer og opbygning af netværk 

▪ ’Bløde’ opfattelsen af universitetsmiljøet op. Fordomme om ’at læse på univer-

sitetet’ og hvad det indebærer kan skræmme/afholde mange fra at ansøge. 

▪ Obs på efterspurgte fagområder; datascience, anskaffelser; kontrakt og leve-

randørstyring, innovation og digital transformation, bæredygtighed og it 

▪ Studiet skal igennem alle fagpakker, så det fremgår tydeligt, hvordan der arbej-

des med FN s verdensmål.  

IT-Vest har midler til udvikling af fagpakker, så man er meget åben for nyt samarbejde.  

 

Ad 12 Eventuelt 
❖ LOCH: systemmæssige udfordringer i forb.m. at HD kun optager 1 gang om året, og 

dermed ikke kan optage tidligere studerende, som ønsker at færdiggøre deres uddan-

nelse i foråret. 

➢ LM, LOCH og BLW har besluttet, at der udbydes sommer og vinter. Dette imple-

menteres fra nu af. 
❖ BIE: Dimittendundersøgelse 2022 Master 

➢ Målsætning om at sende undersøgelsen ud i november har ikke kunnet opfyldes 

pga. tekniske udfordringer, dels med at finde oplysninger på dimittender dels fordi 

løsningen med at sende til e-Boks er erstattet af en ny løsning, som skal tilpasses. 

❖ LOCH: En uddannelsesansvarlig på HD har henvendt sig med ønske om anden peri-

ode for fagevaluering 

➢ På HD sendes fagevalueringer ud en uge før sidste undervisningsgang og løber så 

i to uger. Der ønskes, at evalueringen sendes ud dagen før andensidste undervis-

ningsgang. Ønsket er gået videre til LM, men det er ikke så ligetil at administrere, 

da der er stor spredning på de enkelte fags skema.   
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På formanden Per Vagn Freytags vegne/ 

 

 

Mette Bie-Hansen, referent 

Team Studienævn & Kvalitet, HD- og Mastersekretariatet 

 


