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Se alle bilag i First Agenda   

1. Godkendelse af dagsorden (PVF)      
Dagsorden til konstitution – godkendt uden bemærkninger 
Dagsorden ordinært møde – godkendt uden bemærkninger 
 
2. Konstitution – se særskilt dagsorden (Studienævnet)  
 
3. Godkendelse af referat fra mødet den 7. december 2021 (PVF) 
Referat – godkendt uden bemærkninger 

 
4. Meddelelser (diverse) 

 
Mundtlige 
Corona - status (BLW) Restriktionerne på universiteterne er forlænget frem 
31.01. Disse omfatter: 
 

 

Referat fra møde i EVU - studie-
nævnet 14. januar 2022 
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 
Administration:  Lone Christensen (LOCH), Lise Bille Byriel (LBB), 
Britta Løck Worm (BLW) 
Suppleanter: Jesper Raalskov (JR) 
Studieledere: Eva Riis (ER), Jacob Lyngsie (JL) 
Gæster: Rebecca Berg Larsen (RBL) til punkt 5 

 
Afbud fra  

 
Anne Sophie Oxholm (ASO) 

  

Mødeleder  Per Vagn Freytag, studienævnsformand 
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Krav om corona pas 
Krav om mundbind på indendørs fællesarealer - ikke ifm undervisning og eksa-
men 
Opfordringer til at omlægge eksamen og undervisning til online format 
 
Status for HD- og masteruddannelserne eksamen og undervisning:  
Alle eksamener er omlagt til online format 
SL er i færd med overvejelser om undervisning i januar/februar 

 
Organisatorisk tilpasning - status (BLW) - Den organisatoriske tilpasning, der 
omfatter overflytning af kommunikationsopgaver fra HD-Mastersekretariatet til 
Uddannelseskommunikation er implementeret pr. 1. januar. 3 medarbejdere er 
overflyttet: Maria Gøttsch Hansen, Maria Slej-Hasselstrøm og Jeanette Kierke-
gaard. Sidstnævnte har fået nyt job og der ses aktuelt på et stillingsopslag.  
Overflytningen er gået relativt smidigt og Britta opfordrer til at kontakte hende el-
ler Christian Vester Nielsen, hvis studielederne oplever koordinationsproblema-
tikker eller andre udfordringer. Nævnet udtrykte stor interesse for at bringe kom-
munikation op som vigtigt tema for EVU-området og ser gerne et hurtigt møde 
med chef i afdelingen EUD og MBK: Genoverveje opgavesnittet på web, det 
kommer endnu længere væk nu – lokale små rettelser, hvordan går vi videre 
med dette på en smidig måde?  

 
Retningslinjer fra SUND - digital undervisning og oplæg til notat om ophavsret 
EUD og LBB. EUD fortæller om tilblivelsen af de anbefalinger, som SUND er 
kommet med ift. digitalisering af undervisningen. Retningslinjerne retter sig nok 
mere mod de store hold på SUND, i det fremmøde på masterområdet stadigvæk 
prioriteres højt. LBB: Uvist hvordan disse retningslinjer kan bruges som inspira-
tion på samf, dette kunne belyses på et senere møde med deltagelse af Hub-
ben/Mads Lildholdt Samf. 

 
LBB fortæller om notatet om ophavsret, som SUND har sendt til inspiration. No-
tatet retter sig mod optagelser i undervisningen, dels omtales det pædagogiske 
aspekt, dels hvilke sanktioner den studerende kan imødese, hvis ophavsretten 
krænkes. Tanken er at dette udmærkede notat skal løftes højere op i organisati-
onen, da sanktionerne skal varetages af rektorsekretariatet. 

 
PVF plus andre støtter notatet løftes videre, i det studienævnet flere gange har 
udtrykt bekymring for spredning af ulovlige optagelser ift. undervisers ophavsret 
og af behovet for de studerende og undervisere forlods er bekendt konditionerne 
for undervisningen.     
 
Omstilling af studentermail til arbejdsmail tilpasses sikre domæner (LBB og 
LOCH) LBB informerer om en udfasning af automatisk omstilling fra studenter-
mail til eksterne domæner. Beslutningen berører primært master- og HD 
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studerende og eksterne lektorer. Dette er i december 2021 besluttet af sikker-
hedsmæssige hensyn, men endnu ikke implementeret. SDU tilbyder dog at alle 
med et sikkert domæne kan optages på en såkaldt ”tunnelliste”, som SDU alle-
rede har udarbejdet og vedligeholder løbende. Her indgår alle sikre domæner. 
Man kan anmode om vurdering af ens domæne ved henvendelse til SDU. Typisk 
vil det være SMV adresser, som kan være i fare for at blive udelukket.  
 
VIGTIGT: Information om nedlukning kommer centralt fra før viderestillingen luk-
kes ned. Pt. er det 3500 ud af 20000 mails som over en 14 dages periode vurde-
res ikke længere kan viderestilles. Vigtige informationer kan gå tabt, derfor er en 
smidig omlægning af stor betydning for EVU-området. 
 
Sidste nyt fra HD-fællesudvalg (LM) LM informerer om, at Jan Guldager Jørgen-
sen er blevet medlem af Rektorkollegiets udvalg vedrørende trepartsforhandlin-
gerne. Der er fortsat fokus på, at HD tildeles midler fra trepartsforhandlingerne. I 
forbindelse med de nye forhandlinger er der ønske om, at HD 1 kan indgå i pul-
jen fra Omstillingsfonden. Den eksisterende Omstillingsfond er forlænget i 1 år. 
 
LM fortæller om mulige ændringer/sammenlægning af de nuværende censor-
korps på HD og Erhvervsøkonomi. Dette vil i givet fald betyde et bortfald af cen-
sorer med udelukkende HD 2 baggrund.  
 
LM udtrykker bekymring for et forsvindende lille markedsføringsbudget, som ikke 
matcher konkurrenterne. 
 
LM afslutter med en nyhed om at AU har fået godkendt en ny studieordning - HD 
Business, som er en opblødning af specialisering HD 2 tankegangen. Med und-
tagelse af HDR nedlægger AU derfor de øvrige HD2 specialiseringer. Det står 
SDU frit også at udbyde denne uddannelse med en bredere sammensætning af 
fag. Dette har der dog ikke i IL-kredsen været lydhørhed for indtil nu.  
 
 

o Skriftlige 
Ingen 
 

5. Fagevaluering master og HD - status (diverse)  
 
Besøg af Rebecca Berg Larsen (RBL), evalueringsmedarbejder på master- og 
HD-sekretariatet. Afledt af drøftelser på sidste studienævnsmøde blev der gjort 
status på det nuværende fagevalueringssystem, herunder proces, flow og ram-
mer samt systematisk brug af resultaterne efterfølgende. Følgende bilag indgik i 
drøftelserne: 
 

o  SDU s principper for evaluering af uddannelseselementer 
o Uddrag fra samfs udmøntningsnotat specifikt vedr. fagevalueringer 
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o Udkast til en internt udarbejdet oversigt med de evalueringer og -under-
søgelser, der gennemføres på master og HD pt.   

 
Konklusioner: Der er flere tilhængere af systemet end modstandere, og det ind-
går som vigtig brik i SDU s kvalitetssikringssystem. Det bruges dog noget for-
skelligt. EUD bruger det meget aktivt som studieleder i uddannelsens tilrettelæg-
gelse. EUD indleder som fagansvarlig egen undervisning med at gennemgå 
hvad holdet sidste evaluere, og hvordan uddannelsen har arbejdet med dette i 
mellemtiden. Det er befordrende for den studerendes lyst til at deltage fremover 
og dermed svarprocenten, hvis fagansvarlig er tydelig omkring hvad evaluerin-
gen er brugt til helt konkret. Andre føler ikke den store nødvendighed for opfølg-
ning, især ikke hvis faget evalueres positivt. 
 
Følgende er forslag fra studienævnet til forbedring: 
 

o Ønske om længere tid til at udfylde handleplanen – 14 dage er for lidt  
o Færre felter til fritekst, der står mange gange det samme.  
o Ønske om at studieleder kan komme tidligere ind i processen 
o Ønske om flere kvantitative data på tværs af årgange i en mere over-

sigtsvenlig version - JL har et bud hvilke data 
o Generelt færre mails hvis muligt (OBS på jo flere roller man har, jo flere 

mails; er man såvel studieleder, underviser og fagansvarlig, vil der 
uundværlig komme flere mails) 

 
RBL og LBB vender i løbet af foråret tilbage med en revideret evalueringsproces, 
det kan være nødvendigt inddrage teknikerne og studienævnet/studieledere i 
løsningerne. 
 
6. Omlægning af undervisning F2022 (BLW) 
 
Beredskabsplan B træder i kraft, hvor studieledelsen lokalt tager beslutning om 
retning. BLW samler op efter de sidste bilaterale møder med studielederne i uge 
3. Studienævnet får efterfølgende oversigten til orientering. Der er tale om få in-
ternater, som overlades til studienævnets beslutning. Bl.a. to konstituerende fag 
på MICS, som behandles nedenfor.   
 

 

7. Omlægning af undervisning/internat FAK fag – til godkendelse 
(KVR) 

 
Fagbeskrivelse på de to bærende fag Cybersikkerhedstyring og Efterretnings-
analyse er vedlagt i bilag. Begge fag er internat baserede kurser. KVR orienterer 
om udfordringerne i februar måned vedr. fremmødeundervisning. Det er fortsat 
uklart hvilke rammer FAK har for afviklingen af internaterne. KVR orienterer sna-
rest studienævnet ved behov for ændringer i såvel undervisningstilrettelæggel-
sen og fagbeskrivelserne.  
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8. Studieordning MICS – status (KVR og LBB) – status 
 
Foreløbig studieordning blev præsenteret med henblik på ændringer indtil videre: 

o Mere konsekvent og ensartet brug af terminologi spor, profil, specialise-
ring 

o Almen profil bibeholdes på den danske version 
o Kompetenceprofilerne skal være ens på de tre specialiseringer /almen 

profil 
o Struktur er forsøgt beskrevet mere stringent og logisk for den stude-

rende 
o Adgangskrav er ikke på plads: Supplerende prøver drøftes på studie-

nævnsmødet i forhold til nævnets erfaringer hermed, og det besluttes at 
arbejde med at fastholde muligheden for at tilbyde den mulighed.  

 
Beslutning: Når disse forhold er på plads, sendes studieordningen i høring til en-
delig godkendelse. 
  

 
 

9. Studieordning og fagbeskrivelser MPQM – godkendelse og status 
(EUD og LBB) 
 

EUD redegjorde for to årsarbejde med at revidere og opdatere hele uddannel-
sen. Uddannelsen skifter titel fra november 2021.    

o Bilag med titelgodkendelse fra ministeriet taget til efterretning 
o Oversigt over ændringer i studieordningen blev gennemgået og studie-

ordning blev godkendt 
o Oversigt over ændringer i fagbeskrivelserne blev gennemgået og alle 

fagbeskrivelser blev godkendte. Der var en bemærkning om det lidt 
usædvanlige i at forsvare masterprojektet i grupper på 3 studerende, 
dette blev dog fastholdt som et ønske på studiet. Et fag skifter titel, el-
lers er der tale om minimale rettelser.  

 
Nu resterer der et større arbejde i studieadministrationen med at oprette fagbe-
skrivelserne og studieordningen i ODIN, meget er afhængigt af de ændringer, 
som den nye eksamensbekendtgørelse medfører. EUD spørger uddybende til 
hvorledes arbejdet med de nye eksamensbekendtgørelser påvirker dette fagbe-
skrivelser og studieordninger. LBB: Det er uvist, vi afventer et større møde for 
alle ODIN udviklingsmedarbejdere på SDU herom den 17. januar 2022. Vi skal 
muligvis tilpasse os dagstudieområdet, som har senere deadlines end EVU- om-
rådet.  

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

let sagsbehandling – beslutning 
 

Bilag omhandlende behandling af ansøgninger om sygdom til eksamen og ad-
gang til sygeeksamen indgik i drøftelserne. Det handler om en ny praksis ved sy-
gemelding. Den nye praksis overlader beslutningskompetencen til studienævnet, 
hvilket har medført en væsentlig forøgelse af sagsmængden i studienævnet. 
 
Beslutning: Forslag fra LBB og LOCH om at det i ukomplicerede sager udeluk-
kende er studienævnsformanden, der træffer afgørelse. Der er ikke tale om en 
faglig vurdering, men udelukkende en konstatering af at lægeerklæringen er ak-
tuel og dækkende for det angivende forhold, så studieleder inddrages derfor kun 
i særlige tilfælde. LOCH og LBB går videre med flere ønsker om at forenkle det 
tekniske set-up, som ikke er tilpasset den nye praksis, hvilket betyder fare for fejl 
og ansøgninger, som kommer for sent frem. 
 
11. Ansøgninger til orientering HD 22 stk. (LOCH) 
 
Alle ansøgninger blev taget til orientering uden bemærkninger. 
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 - imødekommet 

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 – imødekommet 

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 – imødekommet 
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12. Ansøgninger til orientering master 16 stk. (LBB) 
Alle ansøgninger blev taget til efterretning uden bemærkninger.  
FMOL - 10 sager 
2 ansøgninger om særlige prøvevilkår på grund af dysleksi - forlænget tid til eksamen 25 % - 

imødekommet 

1 ansøgning om aflevering til omprøvedato på baggrund af familiære forhold – imødekommet 

1 ansøgning om aflevering til omprøvedato pga. arbejdsmæssige belastninger – imødekommet 

2 ansøgninger om sygeeksamen – imødekommet 

1 ansøgning om særligt tilrettelagt Introforløb – imødekommet 

Corona - 1 ansøgning om yderligere udsættelse af masterprojekt pba coronarelaterede opgaver 

i beredskabet - imødekommet  

Corona - 1 ansøgning om sygeeksamen på en af de to skriftlige opgaver grundet følger ved 

egen sygdom i E2021- imødekommet 

Corona - 1 ansøgning om aflevering til omprøvedato pga. coronarelaterede opgaver – imøde-

kommet 

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. trim-

ester – imødekommet 

1 ansøgning om udsættelse af masterprojekt til omprøvedato pba sygdom i nær familie – imø-

dekommet 

MPL - 1 sag 

1 ansøgning om genindskrivning til masterprojektet på gammel studieordning MPL - imødekom-

met  

MPI - 2 sager 
2 ansøgninger om at skrive og forsvare innovationsprojektet sammen til mundtlig eksamen – 

imødekommet 
 
13. Eventuelt 

- Intet  
 
Med venlig hilsen 
 
Per Vagn Freytag 
Studienævnsformand og 
 
 
Lise Bille Byriel og Lone Christensen 
Studienævnssekretærer/ 
Studienævn for EVU, HD- og mastersekretariatet 
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