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Deltagere:  Winni Johansen, Michael Nørager, Bagga Bjerge, Dennis Ramsdahl Jensen samt Susanne Fjeldsted 
(referent) 

 

Pkt. Dagsorden Referat 
1 Godkendelse af Bagga Bjerges 

indtræden i studienævnet i 
stedet for Torsten Kolind 

Det er muligt at ændre sammensætningen af studienævnet mellem to 
valgperioder bl.a. hvis det handler om, at 2 VIP’er afløser hinanden. Der 
skal dog, som en formalitet, udfyldes et skema og vedhæftes en 
begrundelse, som sendes til valgsekretariatet, hvilket er blevet gjort. Bagga 
Bjerge, som er studieleder for masteruddannelsen i narkotika- og 
alkoholindsatser, afløser hermed tidligere studieleder Torsten Kolind.  
I processen viste der sig at være en suppleant til studienævnet, som efter 
reglerne må indtræde, når et menigt medlem træder ud, men hun valgte at 
trække sig, derfor kunne Bagga Bjerge træde ind. 
 
Indtrædelsen blev godkendt af studienævnet. 
 

2 Gennemgang af referat fra 
seneste møde den 5. december 
2016 
(punkt på årshjulet)  

Under godkendelse af seneste møde i referatet (pkt. 1) blev det aftalt, at 5-
årsevalueringen for Master i Corporate Communication (EMCC) fra i 
sommer skal sendes ud til alle studienævnets medlemmer til orientering. 
 
Under pkt. 3 i godkendelse af referat fra seneste møde er den aggregerede 
rapport over fagevalueringerne fra 2015 på de enkelte masterfag nævnt. 
Der kommer en for 2016 i løbet af denne uge. Den vil skulle behandles som 
et årshjulspunkt ved næste studienævnsmøde i maj måned. 
 
Punkt 4 i seneste mødereferat drejer sig om vurdering af evalueringer og 
studielederes rapporter i den forbindelse. Disse rapporter skal indhentes 
inden næste studienævnsmøde, og vil komme på som et årshjulspunkt der. 
 
Under samme punkt fremsattes ønsket om slutevalueringer i CUL-regi på 
masteruddannelserne. Slutevalueringen på masteruddannelserne, som pt. 
udarbejdes i SurveyXact, anses for vigtige, idet de giver et godt billede af 
tilfredsheden med det samlede studium.  
 
Det blev besluttet, at studienævnssupporter tager kontakt til 
dekanatet/prodekan Per Andersen med ønske om, at der bliver afsat 
ressourcer til disse slutevalueringer, så de kan afvikles i CUL-regi. Dette er 
et ønske, da slutevalueringerne dermed også vil kunne være en del af de 
”datapakker”, der danner grundlag for de årlige statusser og 
uddannelsesevalueringerne. 
 

3 Gennemgang af studienævnets 
opgaver jf. forretningsorden 
for studienævn. Se vedhæftede 
dokument, og 

Studienævnet har ikke en studienævnsforretningsorden, som er tilpasset 
masterstudienævnet. Studienævnet har henholdt sig til 
standardforretningsorden og beskrivelse af studienævnets opgaver i 
denne. 
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Pkt. Dagsorden Referat 
herunder til drøftelse fra 
referat af studienævnsmøde 
den 24. april 2014, hvor særlig 
delegering af merit- og 
dispensationssager blev 
vedtaget ” Studienævnet 
besluttede at uddelegere 
beslutningstagning vedrørende 
dispensation og merit til 
studielederne på de enkelte 
uddannelser.”  

Masterstudienævnet har en intention om at revidere 
standardforretningsordenen. Studienævnssupporter kontakter dekanatet 
vedr. mulighederne for tilpasning af 
standardstudienævnsforretningsordenen til masterstudienævnet. 
 
Der står bl.a. i standardforretningsordenen under delegation § 6, at 
studienævnet i forbindelse med behandlingen af rutinesager, hvor der 
foreligger en fast praksis, kan delegere beslutningskompetence til 
administrationen. Denne delegation er tidligere (se vedhæftede referat af 
studienævnsmøde den 25. april 2012) besluttet at skulle ligge hos 
studielederne med support fra administrationen.  
 
Der var dog også enighed om, at det skal indskærpes over for 
studielederne, at handler det ikke om rutinesager, skal de behandles af 
studienævnet. Sådanne sager skal således forelægges for studienævnet 
med forslag til afgørelse fra studieleder. 
 

4 Evt. dispensations- eller 
meritsager, der kræver 
behandling i studienævnet 
(punkt på årshjulet) 

Der var ingen dispensations- eller meritsager, der krævede behandling i 
studienævnet.  
 
Det blev aftalt, at der på novembermødet på studienævnsårshjulet skal 
indsættes et punkt om evaluering af praksis i forhold til meritter og 
dispensationer. 
 
Desuden blev den forestående beslutning vedr. fremtiden for EMCC 
drøftet, idet studienævnsmedlem og studieleder, Winni Johansen kort 
fremlagde situationen for uddannelsen. Studienævnet har interesse i 
sagen, men er usikre på, om studienævnet har en rolle i den forbindelse og 
hvordan det evt. skal involveres i processen. Studienævnssupporter retter 
henvendelse til dekanatet med en forespørgsel om dette. 
 

5 Udkast til revideret Årshjul på 
baggrund af relaterede 
opgaver til godkendelse. Se 
vedhæftede dokument 

Det nye, reviderede årshjul, som er tilpasset de til studienævnet relaterede 
opgaver og processer mht. tidspunkter for input og output, blev 
enstemmigt besluttet. Det sikres således bl.a., at de informationer m.m. 
der skal bruges til et punkt på dagsordenen vil kunne indhentes, og det 
sikres også, at de informationer m.m., der skal videre til andre, kan komme 
det i rette tid. Det nye årshjul læner sig tillige så meget som muligt op ad 
dagstudiernes processer. Årshjulet vedhæftes dette referat. 
 

6 Opfølgning på handleplaner fra 
de årlige statusser på de 
enkelte masteruddannelser på 
baggrund af handleplaner og 
status på disse. Indhentes hos 
studielederne og eftersendes. 
(punkt på årshjulet) 

Studienævnet fik først ret sent anmodet om handleplaner og status herpå i 
forhold til de årlige statusser. Det besluttedes derfor, at punktet udsættes 
til næste studienævnsmøde i maj 

7 Kursusbeskrivelser og 
studieordninger til 

Kursusbeskrivelserne er endnu ikke klar til godkendelse, idet de i forhold til 
det tidligere årshjul først lige er blevet indhentet. 
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Pkt. Dagsorden Referat 
godkendelse, herunder 
ny/revideret studieordning for 
Master i Narkotika- og 
Alkoholindsatser 
(punkt på årshjul) 

Fagbeskrivelsesændringerne bliver sendt ud til studienævnsmedlemmerne 
inden for kort tid med frist for tilbagemeldinger. 
 
Studieordningen og fagbeskrivelser for Master i Narkotika- og 
Alkoholindsatser er under revidering. Dette redegjorde studieleder Bagga 
Bjerge for. Der er bl.a. blevet udviklet nye, mere praksisnære fag, hvilket 
betyder, at de studerende kan gå ud at bruge det lærte i praksis 
umiddelbart efter afslutning af fagene. 
 
Det blev besluttet, at studieordningen og fagbeskrivelserne skal sendes til 
studienævnet til godkendelse, når de er klar til det. Der vil især være fokus 
på eksamensformer, ECTS. Censur(ekstern/intern) og VIP-dækning. 
  

8 Vedtagelse af skabelon til brug 
ved undervisningsevaluering og 
studieleders rapport. 
Vedhæftet udkast til skabelon 
til godkendelse 
(Der er et punkt på næste 
studienævnsmøde i maj om 
vurdering af 
undervisningsevalueringer på 
baggrund af 
studielederrapporter) 

Der er blevet udarbejdet et udkast til en skabelon til udarbejdelse af 
undervisningsevalueringerne. Sigtet med skabelonen er, at den i udfyldt 
stand skal træde i stedet for studieleders rapport. Sigtet er altså at lette 
dette arbejde. 
 
Det blev drøftet, om skabelonen er en god idé, og beslutningen blev, at den 
skal prøves af. 
 
Skabelonen vedhæftes dette referat. 

9 Beregning af to års 
erhvervserfaring. I 
masterbekendtgørelsen hedder 
det, at det kræver 2 års 
erhvervserfaring efter 
adgangsgivende eksamen at 
blive optaget på et 
masterstudie. Der er står ikke 
noget om, at de to år skal være 
på fuldtid. 
EVU-båndet drøftede dette, og 
blev enige om, at beregningen 
bør være ens for alle 
fakulteter. 30 timer om ugen 
blev meldt ud som et godt bud, 
idet 30 timer er det, man 
benævner fuldtid inden for 
bl.a. dagpengesystemet. Fra 
25-37 timer blev nævnt som 
gode bud. Der er et ønske om, 
at studienævnet kvalificerer 
antallet af timer om ugen.  

Den udmelding vedr. beregning af 2 års erhvervserfaring, der var kommet 
fra EVU-båndet – se venstre kolonne – blev drøftet i studienævnet, og de 
foreslåede 30 timer om ugen som beregning af tilstrækkelig 
erhvervserfaring mente studienævnet i nogle tilfælde kunne være for højt i 
forhold til det fleksible arbejdsmarked.  
 
Studienævnet er af den opfattelse, at det ikke er antallet af ugentlige timer 
i de to år, der er afgørende for, om en studerende er parat til at gå i gang 
med en masteruddannelse. Studienævnet er af den opfattelse, at man på 
betryggende vis kan forsvare et gennemsnitligt antal ugentlige timer på 20. 
 
 

10 Eventuelt Der var ingen punkter til evt. 
 


