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Fjeldsted (sekretær) 
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Nr. Dagsorden Referat 
1 Godkendelse af referat fra den 

15. september. 
Ad punkt 1 i referatet fra den 3. april om det nye studienævn og 
dets funktion: 
Studienævnsmedlemmerne genopstillede og blev genvalgt. Mht. 
studenterrepræsentanter, var der ingen, der meldte sig. Set i 
bakspejlet burde der have været lavet et forarbejde med henblik 
på at gøre de studerende opmærksomme på, at det er muligt at 
opstille sig til studienævnsvalget. Som det er nu, skal de 
studerende selv opsøge muligheden. Det blev besluttet, at det 
op til næste valgprocedure skal sikres, at de studerende bliver 
orienteret i god tid om, at de kan opstille sig. Det vil være mest 
hensigtsmæssigt, at det er underviserne, der gør det, da det er 
dem, der har den samlede kontakt til de studerende. 
 
 
Ad 2 – orientering om udpegning af pilotprojekt i forhold til 
institutionsakkreditering (MDIS): 
Vi gik i gang med arbejdet med at lave en skabelon til 
akkrediteringsarbejdet. Men da der blev blæst omkring 
masteruddannelsen i skat i en lang periode, blev arbejdet 
midlertidigt stoppet. Uddannelsen indgår i 
institutionsakkrediteringsarbejdet til foråret. 
 
Dennis Ramsdahl Jensen fortalte kort om ny økonomimodel à la 
Indtægtsdækket virksomhed i forhold til masteruddannelsen i 
Skat, hvilket gør, at uddannelsen ikke nedlægges. Denne gav 
anledning til diskussion om, hvorvidt sådanne ændrede 
økonomimodeller vil være starten på en ny økonomisk 
incitamentstruktur og om, hvorvidt dette er hensigtsmæssigt i 
forhold til uddannelser på universitetet. 
 
Ad 3 – Kvalitet i masteruddannelserne/kvalitetskriterier: 
Vedhæftet fremsendes dokumenter vedrørende overordnede 
rammer for merit og dispensation ifølge aftale. Heraf fremgår 
det, at disse overordnede rammer allerede findes og har været 
behandlet i studienævnet i 2012. 
 
Ad 4 - Kvalitet i masteruddannelserne/kvalitetskriterier – 
dispensationer for optagelseskrav, realkompetencevurdering?, 
Uddannelses- og fagevalueringer: 
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Nr. Dagsorden Referat 
Det aftaltes på mødet, at der skulle fremskaffes, hvad der ligger 
af dokumenter og dokumentation i forhold til dette. Der vil blive 
udsendt en forespørgsel til alle studieledere på 
masteruddannelserne om dette. 
 
På næste studienævnsmøde tager vi processen om fag- og 
uddannelsesevalueringer op. Hvad bruger vi disse evalueringer 
til? Findes der procesbeskrivelser i forhold til dette? Studieledere 
og fuldmægtige adspørges om dette. Der vil blive sendt en mail 
ud. 
 
Der blev sendt et forslag til Per Baltzer vedr. et samarbejde 
mellem de to studienævn – gerne en sammenlægning qua 
størrelsen af de to studienævn. Dette blev afslået af Per Baltzer. 
 

2 Institutstruktur i høring – bilag 
vedhæftet og fremsendt i sidste 
uge  

Forslaget ”BSS department structure” blev diskuteret på mødet. 
Umiddelbart finder studienævnet ikke, at der i materialet er 
forhold, der direkte vedrører masterstudienævnet.  
 
Der er dog yderligere forhold, der ønskes belyst i forhold til 
materialet. Dette er beskrevet i høringssvar på vegne af 
masterstudienævnet og afsendt til dekanatet den 26. november 
2014. 
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