
Møde i masterstudienævnet den 13. juni kl. 14.00 – 15.30 

 

Til stede: Dennis Ramsdahl Jensen, Winni Johansen, Michael Nørager, Allan Petersen 

Desuden deltog: Bagga Bjerge (psykologi), Susanne Fjeldsted og Lotte Ganner Bech 

Afbud fra: Torten Kolind og Michael Nørager 

Referent: Rita Madsen  

Mødested: Bygning 1443, lokale 134.  

 

 

Dagsorden: 

1.       Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 5. april 2016 – referat fra sidste møde 
vedlagt 

2.       Studieordningsændringer 
3.       Vurdering af undervisningsevalueringer i foråret 2016 
4.       Gennemførselstid 
5.       Uddannelsesrapporter – etårs og femårs rapporter 
6.       Eventuelt 

 

 

Nr. Dagsordem Referat 

1 Gennemgang og god-
kendelse af referat fra 
sidste møde 5. april 2016. 

Referatet fra 5. april var medsendt indkaldelsen.   
 
EMCC har udarbejdet og indsendt en 5-års evalueringsrapport, som 
bliver behandlet den 23. juni kl. 9.30-11.00 med deltagelse af 
studerende, intern ekspert, ekstern ekspert (aftager) samt institutleder.  
 

2 Studieordningsændringer Master i skat arbejder med ændring af uddannelsen, således at der 
udbydes færre specialiseringer. Dette giver mindre risiko for 
universitetet, da man er forpligtet til at sikre, at de studerende kan 
færdiggøre de specialiseringer, de har meldt sig til. Master i Skat 
uddannelsen mangler interne undervisningskræfter på nogle af 
specialiseringer. Der arbejdes derfor konkret med en udfasning af 
Erhvervsbeskatning og selskabsbeskatning som selvstændige 
specialiseringer.  
 
Uddannelsen udbydes tilsvarende hos konkurrenten CBS.  
 

3 Vurdering af 
undervisningsevalueringer 

Information om procesbeskrivelsen for evaluering kan læses på Aarhus 
Universitets 



i foråret 2016 hjemmesidehttp://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/undervisning-og-
eksamen/digital-kursusevaluering-paa-aarhus-bss/procedurer-og-
proces/ 
På master i miljø- og energiret er det ikke alle underviserne, der 
evalueres. Især ikke, hvis de kun er gæsteundervisere. Executive master 
i Corporate Communication har tilsvarende gæsteforelæsere, som de 
ikke ønsker  indgår i undervisningsevalueringen.  
 
På nogle uddannelser kan der være en meget lav svarprocent. Det er 
det enkelte fagstudienævn, der afgør om en svarprocent er for lav til at 
være valid for vurdering af faget. Det er de enkelte studieledere og 
underviseres opgave at understøtte, at svarprocenten bliver høj.  
 
Studienævnet orienteres om den samlede rapport for hver 
masteruddannelse og tager stilling til, hvad der bør gøres i det konkrete 
tilfælde.  
 
 

4 Gennemførselstid Gennemførselstid for de enkelte uddannelser er anført som et punkt i 
årsplanen. Det opgøres, hvor lang tid dimittender sommeren 2016 har 
brugt på at gennemføre en uddannelse.  
 
Master i skat – 12 dimittender 
2 år: 25% 
3 år: 25% 
4 år: 25% 
5 år: 25% 
 
Master i Miljø- og Energiret – 15 dimittender 
2 år: 93% 
4 år: 7% 
 
De to masteruddannelser har meget forskellig struktur.  
 
 

5 Uddannelsesrapporter – 
et-års og femårs 
rapporter 

5 – års rapporten for Executive Master i Corporate Communication 
gennemgås på et møde den 13. juni. 
1 – års rapporten for Master i it gennemgås på et møde den  13.6.2016 
1 – års rapporten for Master i Narkotika og alkoholindsatser 
gennemgået på et møde den 13.6. 2016 
1 – års rapporten for Master i Miljø- og energiret gennemgås på et 
møde den 17. t. 2016 
1 – års rapporten for Master i SKAT gennemgås på et møde den 27. 
juni.  
 
De enkelte rapporter er fremsendt til studienævnets medlemmer til 
orientering og inspiration.  
 
 



6 Eventuelt  Der var intet under aktuelt.  
 
Næste møde afholdes den 20. september 2016 

 

 

Dennis Ramsdahl Jensen  Rita Madsen  

Studienævnsformand  Referent 


