
Konstituerende møde i masterstudienævn torsdag den 
3. april kl. 9.00-10.00 

Deltagere: Dennis Ramsdahl Jensen, Winni Johansen, Torsten Kolind, Michael Nørager, Rita Madsen og 

Susanne Fjeldsted (sekretær). 

Sted: Bygning 1431, lokale 013. Der serveres rundstykker til mødet. 

Nr. Punkt Referat 
1 Rita Madsen redegør for det nye 

studienævn og dets funktion 
Rita Madsen (sekretær for nuværende MBA-studienævn) 
redegjorde kort for historikken i forhold til studienævnene. 
Der blev i 2012 nedsat studienævn dels for HD og dels for 
masteruddannelserne, som også inkluderede MBA-
uddannelserne. Sidstnævnte studienævn er nu blevet splittet 
om i et MBA-studienævn og et masterstudienævn. 
Nærværende møde er det konstituerende møde i 
masterstudienævnet. 
 
Følgende er valgt ind i MBA-studienævnet: Philipp Schröder, 
John Parm Ulhøi og Børge Obel samt en række 
repræsentanter for de studerende. 
 
Følgende er valgt ind i masterstudienævnet: Winni Johansen, 
Michael Nørager, Torsten Kolind og Dennis Ramsdahl Jensen. 
Der var i første omgang ingen interesserede 
studenterrepræsentanter, men Lars Havelund Jensen fra 
EMCC (Executive Master in Corporate Communication) 
tilkendegav sin interesse efter fristens udløb. Det skal 
besluttes om vedkommende kan have observatørstatus i 
masterstudienævnet. 
 
 

2 Valg af formand Dennis Ramsdahl Jensen stillede sit kandidatur til rådighed til 
formandsposten. Ikke andre ønskede at stille op, og Dennis’ 
kandidatur blev modtaget meget positivt og accepteret af det 
øvrige studienævn.   
 

3 Digitale eksaminer. 
(Se vedhæftede oversigt over 
eksaminer) 
- Skal alle eksaminer afvikles 

digitalt? 
- Er der behov for, at der kan 

afleveres noget på papir? 
- Skal eksaminerne kunne være 

anonyme? 
- Er der behov for at kunne 

aflevere i andet end PDF-
format? 

Studienævnet henstiller til følgende vedr. dette punkts 
spørgsmål: 
 
- Eksaminer bør afvikles digitalt, hvor det giver mening og 

for så vidt, at der ikke er noget til hinder for det. Der skal 
kunne dispenseres fra digital eksamen, hvis der opstår 
hindringer. Hvis nogen måtte ønske at skrive i hånden, 
skal der skrives en dispensationsansøgning til 
studienævnet 

- Der vil være eksaminer, hvor det ikke kan håndteres, at 
der afleveres digitalt, da der vil være brug for at aflevere 
håndskrevne bilag 

- Eksaminerne skal kunne være anonyme, idet en del 
skriftlige eksaminer afvikles uden ekstern censur. Det er 
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derfor af stor retssikkerhedsmæssig værdi, at 
underviserne ikke ved, hvis opgaver de retter og giver 
karakter. Der var i første omgang blevet givet grønt lys til, 
at der vil kunne anvendes studienumre som 
anonymitetsfaktorer, men da disse fremgår af 
deltagerlisterne på Blackboard, er dette ikke en reel 
mulighed. Det vides dog, at der i Wiseflow kan genereres 
unikke numre (Wiseflow-id), der kan bruges til formålet. 
Der henstilles til, at denne løsning bliver anvendt 

- Det kan ikke udelukkes, at der vil opstå behov for at 
aflevere i andet end PDF-format, og det skal der være 
mulighed for, hvis behovet opstår 

 
 

4 Fastlæggelse af de næste møder Der skal afholdes mindst fire møder i studienævnet ikke 
mindst af hensyn til institutionsakkrediteringen  
 
I skrivende stund er der sendt datoforslag ud (via en doodle) 
til kommende møder. Det blev aftalt, at det skal tilstræbes, at 
der bliver afholdt et møde inden sommerferien 
 

5 Evt. Torsten bragte spørgsmålet om godkendelser af 
nye/reviderede studieordninger op. Udarbejdelse af 
studieordninger er uddelegeret til studieledelserne på de 
enkelte uddannelser. Men det er selvfølgelig helt på sin plads 
at bringe udfordringer med studieordninger ind i 
studienævnet, hvis man ønsker at sparre med studienævnet 
om disse 
 
Suppleanter: Ideelt set burde hvert studienævnsmedlem have 
en suppleant. Der blev talt om evt. at lave et suppleringsvalg. 
Valget til studienævnet var over hals og hoved. Muligheden 
for dette vil blive undersøgt hurtigst muligt. 
 
Det blev aftalt, at Winni Johansen kontakter den studerende, 
som ikke nåede at blive valgt ind med henblik på, at han kan 
deltage med observatørstatus. Han kan få dagsordenerne til 
møderne og deltage, hvor det er interessant for ham. 
 
Det blev også aftalt, at den seneste udgave af 
forretningsordenen skulle sendes ud til almindelig 
orientering. Hermed link til den: 
http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0-styrelse-
administration/01/01-12-standardforretningsorden-
studienaevn/ 
 
 
 

http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0-styrelse-administration/01/01-12-standardforretningsorden-studienaevn/
http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0-styrelse-administration/01/01-12-standardforretningsorden-studienaevn/
http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0-styrelse-administration/01/01-12-standardforretningsorden-studienaevn/
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 Andre punkter til dagsordenen Dispensationssager: Der blev talt dispensationssager og deres 
relevans for studienævnet. Som udgangspunkt er afgørelser 
på dispensationssager uddelegeret til studielederne, med 
mindre den enkelte studieleder i tvivlstilfælde ønsker at 
bringe sagen for studienævnet. 
 
Winni savner den synergi, der var i det store studienævn. 
Opsplitningen betyder i hvert fald, at vi skal sikre plads på 
studieledermøderne til synergiprocesser, faglig udvikling, mv. 
Det ønskes, at studieledermøderne fremover bliver mere 
studielederstyrede. Studienævnet ønsker derfor at blive hørt i 
forhold til dagsordenen til studieledermøderne. Der ønskes 
højere grad af erfaringsudveksling og diskussion fremfor 
information. 
 

 


