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Punkt 1 og 2 er forbeholdt nævnets medlemmer og suppleanter og der ud-
sendes særskilt dagsorden dertil kl. 09.30- 09.45. Øvrige deltagere møder i 
stævnen 09.45 – 12-30  
Se alle relevante bilag i First Agenda. Studienævnssager er til gennemsyn i 
SAGA. Begge systemer kræver særskilt log-in. 
 

 

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

 
2. Konstitution af studienævnet for 2023 (PVF) 

o Bilag 2a Valgresultat 
o Bilag 2b Forretningsorden 

 
3. Godkendelse af dagsorden for ordinært møde (PVF) 

o Bilag 3a Dagsorden  

   

Dagsorden ordinært møde Studienævn for 
EVU 
Emne  Ordinært møde i Studienævnet for Efter- og videreuddannelse på sam-

funds- og sundhedsvidenskab 
 

Dato og tidspunkt  16. januar 2023 09.45 – 12.30 

Sted  Loungen, mødelokale Stævnen, Campus Odense 

Inviterede  Medlemmer: Per Vagn Freytag (PVF), Eva Draborg (tentativt) (EUD), 
Kira Vrist Rønn (KVR). Lars Meldgaard (LM), Mads Bøge Kristiansen 
(MB), suppleant Jesper Raalskov (RL) og suppleant Anne Sofie Ox-
holm (tentativt) (ASO) 
  
Øvrige 

- Administration  Lone Christensen (LOCH), Lise Bille Byriel 
(LBB), Britta Løck Worm (BLW), Mette Bie-Hansen (BIE) 

- Gæster Til punkt 10 kl. 11.15 deltager Nadja Schäfer-Dom. Til 
punkt 12 deltager Mads Lildholdt 

 
- Studieledere i øvrigt: Eva Riis (tentativt), Marianne Harboe 

Frederiksen (tentativt), Niels Opstrup (tentativt) 
 
Afbud fra  

 
Jacob Lyngsie (JL) 

   

Mødeleder  Per Vagn Freytag, studienævnsformand 
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4. Godkendelse af referat fra ordinært studienævnsmøde 1. 
december 2022 

o Bilag 4a Referat  
 
5. Meddelelser (diverse)  
Mundtlige 

 Ansøgertal- og optagelsestal tal F2023 (BLW) - link til oversigt 
sendes løbende til jer. Nyeste tages med til selve mødet. 

 Dimittendundersøgelse master (BIE) 
 MBA - udvalg (PVF og BLW)  
 Opfølgning på EVU - aktiviteter i Vejle (BLW og PVF) 

Skriftlige 
 Bilag 5a Klassifikation af enkeltpersoners karakterer (LBB) 
 Bilag 5b Forlængelse af VEU - aftale (BLW) 
 Bilag 5c mail vedr. HD (BLW) 

 

a           
b           
c           

6. Delpolitik 3 Studiemiljø – til behandling (BWL og PVF) 
Oplæg ved Britta Løck Worm  

o Bilag 6a Delpolitik 3 Studiemiljø 
o Bilag 6b Studienævnets oversigt over behandling i nævnet 

 

d   

7. Censorrapporter master 2022 og censorberetning stats-
kundskab 2021 – til behandling (PVF og LBB) 

Gennemgang af indkommende rapporter samt censorformandsskabets beret-
ning 
o Bilag 7a Censor- og eksaminatorrapport i overblik 
o Bilag 7b Formandskabets censorberetning 2021 statskundskab 

 

e   

8. Retningslinjer for ophavsret og brugsret samt optagelse 
af undervisning (PVF, LOCH og BLW) 
De længe ventede retningslinjer fra HSU SDU er kommet. Spørgsmål til drøf-
telse udfoldes i First Agenda, foreløbigt er der kommet følgende: 
 

 Spørgsmål om handicappede studerendes adgang til Optagelser af un-
dervisningen (LBB) 

 Spørgsmål om andre studerende med særlige behov adgang til Opta-
gelser fx MICS (BLW) 

 Spørgsmål om ophavsret og sikringen af denne (diverse) 
 

o Bilag 8a HSU Retningslinjer for optagelse af undervisning på SDU 
o Bilag 8b HSU Retningslinjer for ophavsret og brugsret af undervisnings-

materialer 

f   
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9. Praksis for beregning af 2 års erhvervserfaring (LOCH) 
Såvel HD som master har en adgangsregel der tilsiger to års erhvervserfaring. 
Styrelsen har i en præcedenssag indstillet til at specifik praksis fastlægges in-
ternt på det enkelte universitet. Hvilken praksis har vi på master- og HD-området 
pt. og hvilken ønsker vi os fremover? 
 
Se venligst praksisnotat fra AU i bilag 9a som inspiration. Der ønskes en Indstil-
ling til fællesområdet.  
 

o 9a Praksisnotat fra AU vedrørende beregning af to års erfaring 
 
10. Alumneaktiviteter - Overblik over aktiviteter på alle ud-
dannelser 
Specialkonsulent Nadja Schäfer-Dom fra Dekansekretariatet kommer på besøg 
cirka 11.15. Punktet er udskudt fra sidste studieledermøde. Hver studieleder be-
des kortfattet forberede en gennemgang.  

 Formål: at få kortlagt, hvad vi gør på alumneområdet 
 Forberedelse: hver studieleder gør kort rede for alumneaktiviteter og 

evt. planer 
 Format: Kort gennemgang fra hver studieleder ift. aktiviteter samt evt. 

planer 

11. Fagevaluering E2022 MBA og MICS (PVF og KVR) 
En delmængde af fagevalueringerne fra E2022 er til studienævnets gennem-
gang. Resten af uddannelserne behandles til næste studienævnsmøde. PVF og 
den respektive studieleder gennemgår punktet.  

o Bilag 11a fagevalueringer E2022 MBA 
o Bilag 11b Fagevalueringer E2022 MICS 

 
12. Brug af chatbots – information og evt. drøftelse (BLW) 
Besøg af afdelingsleder Mads Lildholdt. Punktet indeholder Information og evt. 
drøftelse af problemstillinger i forlængelse af udsendt mail, se venligst First 
Agenda for flere informationer.  
 
13. Ansøgninger til behandling 
1 ansøgning til behandling fra HD – området. Se venligst ansøgningen i First 
agenda.  

o Bilag 13a Ansøgning 
 

14. Ansøgninger til godkendelse HD 
I alt 28 antal ansøgninger. Ansøgninger kan findes i SAGA.  

HD1 – 21 stk. 
AFSLAG dispensation til deltagelse i mundtlig eksamen pba. opgave afleveret i 
tidligere undervisnings-/eksamenstermin 
Merit for Erhvervsøkonomisk metode pba. fag fra MBA på Coventry University  

a           
b           
c   
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Merit Dataanalyse pba. fag fra AAU 
Merit Videregående erhvervsret pba. BA.jur. 
Merit 1 valgfag pba. akademifag 
Merit Erhvervsøkonomisk Metode og Dataanalyse pba. fag fra Den Kongelige 
Veterinære Landbohøjskole  
Merit 2 valgfag pba. tidligere meritvurdering 
Merit Dataanalyse pba. Applied Statistics fra AAU 
Forhåndsgodkendelse af merit for valgfag pba. fag fra CBS 
Dispensation til ekstra tid til eksamen pba. ADHD m.m. 
Dispensation Afsluttende projekt sideløbende med Dataanalyse i F23 
Dispensation Afsluttende projekt sideløbende med Dataanalyse i F23 
Dispensation deltagelse i reeksamen i flere fag gr. alvorlig sygdom i nær familie 
Dispensation deltagelse i reeksamen i Samfundsøkonomi 
Dispensation til at skrive Afsluttende projekt i E23 
Dispensation udsættelse med mundtlig eksamensdel i EØ- Elitesportsudøver 
Dispensation Afsluttende projekt sideløbende med begge valgfag i F23 
Dispensation Afsluttende projekt sideløbende med Erhvervsøkonomisk metode i 
F23 
Dispensation Afsluttende projekt sideløbende med Virksomhedens finansielle 
planlægning i F23 
Dispensation deltagelse i reeksamen i Organisation  
Dispensation til at skrive synopsis på engelsk 
 
HDR - 5 stk.  
2 stk. AFSLAG merit for Økonomistyring pba. akademifag 
Dispensation udsættelse med afleveringsfrist i Praktisk seminar 
Dispensation ekstra tid til eksamen pba. diabetes m.m. 
Dispensation Praktisk seminar i F23 + dispensation fra gruppestørrelse 
 
HDO – 2 stk.  
Merit Strategisk ledelse og valgfag pba. tidl. HDR 
Dispensation udsættelse med afleveringsfrist for Afgangsprojekt grundet sygdom 

15. Ansøgninger til godkendelse master (LBB) 
I alt 10 antal ansøgninger. Ansøgninger kan findes i SAGA, dog undtaget for-
håndsgodkendelser for merit.  
 
FMOL 6 ansøgninger om 
- 3 stk.  studietidsforlængelse - alle imødekommet 
- 2. stk. dispensation for fælles masterprojekt forsvar - imødekommet  
- 1 forhåndsgodkendelse for to fag taget på  MPG AAU, medtages ved indskriv-  
ning på SDU – imødekommet 
 
MICS 1 ansøgning om  
- online eksamen – imødekommet 
MPI 1 ansøgning om  
- forhåndsmerit for fag på 5 ECTS-point fra CBS F2023 - imødekommet  
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MBA 2 ansøgninger om  
- forhåndsgodkendelse af merit for tre fag fra MPG CBS i alt 15 ECTS-point ved 
indskrivning på MBA - imødekommet  
- betalingsforlængelse ½ år til masterprojektet - imødekommet  
 
16. Eventuelt 
 
 
På formandens vegne/ 
Per Vagn Freytag  
 
Lise Bille Byriel og Lone Christensen 
Studienævnssekretærer/ 
Studienævn for EVU, HD- og mastersekretariatet 

 


