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Til stede:   Dennis Ramsdahl Jensen og Winni Johansen 

Desuden deltog: Lotte Ganner Bech og Rita Madsen 

Afbud fra:  Allan Petersen og Michael Nørager 

Referent:  Susanne Fjeldsted 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referater kan ses på http://bss.au.dk/efteruddannelser/for-studerende/for-master-
studerende/masterstudienaevn/ 

2. Meddelelser 
3. Studieordningsændringer – udkast til ny studieordning for Master i Skat vedlægges. Studielederen 

vil gennemgå den nye studieordning på mødet. 
4. Vurdering af evaluering – beskrivelse af overordnet proces for evaluering af masteruddannelserne 

vedlægges 
5. Nøgletal/grænseværdier – oversigt over EVU indikatorer vedlægges 
6. Eventuelt 

 

Nr. Dagsordenspunkt Referat 
1 Godkendelse af 

referat fra seneste 
møde 

Ad punkt 1 
Siden seneste møde den 13. juni (referat vedlagt mødeindkaldelse) er 5-
årsevalueringsrapporten for Master i Corporate Communication (EMCC) 
blevet behandlet, og den kom pænt ud på alle områder. Der er skrevet 
referat og lavet en handleplan på baggrund af evalueringen. 
 
Ad punkt 5 
Studienævnet vil gerne have 5-årsrapporten for EMCC samt også de 1-
årsevalueringsrapporter og referater samt handleplaner, der blev 
udarbejdet i sommer til orientering. Der indhentes accept hertil hos 
studielederne på de enkelte masteruddannelser. 
 
Ad punkt 3 
Studienævnet vil gerne have en samlet rapport over undervisnings-
/fagevalueringerne på masteruddannelserne til orientering og til videre 
behandling, hvis der viser sig problematikker, der bør kigges på. Denne 
rapport er blevet indhentet for foråret 2016 (alle fag i efterårssemesteret 
2016 er endnu ikke afviklet.) Rapporten er indhentet og vedhæftes dette 
referat. 
 

3 Studieordnings-
ændringer – udkast 
til ny studieordning 
for Master i Skat 

Studienævnsændringer skal forelægges studienævnet forud for 
fremsendelse til godkendelse i dekanatet, hvorefter studieordningen kan 
effektueres. 
 
Studieleder for Master i Skat, som også er studienævnsformand, fremlagde 
de ændringer, der er foretaget i studieordningen, som kunne give anledning 
til diskussion: 
 
Punkt 1.5 i studieordningen fastsætter rammerne for uddannelsens 

http://bss.au.dk/efteruddannelser/for-studerende/for-master-studerende/masterstudienaevn/
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Nr. Dagsordenspunkt Referat 
færdiggørelse til en 3-6 model i stedet for en 2-4 model. Dette betyder, at 
uddannelsen nu skal kunne færdiggøres inden for 3 år i stedet for 2 år i den 
tidligere studieordning. Denne ændring er foretaget både for at tilgodese de 
studerende, så de kan strække deres uddannelse ud og for at sprede de 
knappe underviserressourcer ud. 
 
Punkt 2 i studieordningen omhandler uddannelsens struktur. I den 
forbindelse er der nu 45 ECTS-point obligatoriske fag for alle studerende. 40 
ECTS-point fast for alle - Skatte- og afgiftsforvaltningsret, Skattestrafferet og 
skattekontrol, EU-ret og artikelskrivning/casestudy samt masterafhandling 
og valg mellem ét af følgende fag for de sidste 5 ECTS-point: Momsret basis, 
Toldret basis eller Afgiftsret – energiafgifter. 
 
Under dette punkt indskærpes det også som noget nyt at: Hvis studerende 
ikke tilmelder sig de obligatoriske fag, når de udbydes, kan universitetet ikke 
garantere, at de kan færdiggøre 
uddannelsen efter den studieordning, de er startet på. 
 
Yderligere indskærpes det at: Studerende kan indskrives på Master i Skat som 
reguleret forløb på den fulde uddannelse – eller på enkeltfag, hvis der er ledige 
pladser på uddannelsen. Optagelse på enkeltfag giver alene ret til at kunne 
gennemføre undervisningen i det pågældende enkeltfag samt tre eksamensforsøg. 
Såfremt den studerende efterfølgende ønsker optagelse på den fulde Master i Skat, 
kan der søges om merit for beståede enkeltfag på uddannelsen 
 
 
Disse indskærpelser er blevet skrevet ind i studieordningen for at sikre, at 
de studerende er blevet gjort opmærksomme på og kan tage ad notam, at 
disse forhold gør sig gældende og for at sikre universitetet mod evt. senere 
retskrav om færdiggørelse af hele uddannelsen fra de studerendes side. 
 
Studieordningsændringerne tiltrædes af studienævnet. 
 

4 Vurdering af 
evalueringer 

Ifølge procesbeskrivelse for undervisningsevaluering på 
masteruddannelsernes fag, som var vedlagt mødeindkaldelsen, skal 
studielederen på de enkelte masteruddannelser udarbejde en rapport på 
baggrund af evalueringsresultaterne og med input fra underviserne, som får 
deres egen evaluering samtidig bliver bedt om at reflektere over denne og 
give tilbagemelding herpå. 
Rapporterne skal tilgå studienævnet via studienævnssupporteren og ifølge 
procesbeskrivelsen skal disse rapporter behandles i studienævnet 
semestervis.  
 
Dette arbejde er meget vigtigt i kvalitetssikringsøjemed, og alle studieledere 
skal orienteres om det. Det er aftalt, at studienævnssupporter indhenter 
disse rapporter hos studielederne for Master i corporate communication 
(EMCC), Master i it (MIT), Master i narkotika- og alkoholindsatser (MNAI), 
Master i SKAT (MDIS) samt Master i miljø- og energiret (MEEL). Tidspunkt 
for behandling af rapporterne skal ind i årshjulet for studienævnets arbejde. 
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Nr. Dagsordenspunkt Referat 
Desuden er der et ønske fra studienævnets side om, at der bliver lavet 
slutevalueringer for alle masteruddannelser, hvilket ikke foregår i regi af 
CUL. Slutevalueringer anses for vigtige, især fordi de giver et billede af 
tilfredsheden med hele det samlede studium. 
 

5 Nøgletal/grænsevæ
rdier 

Som allerede nævnt i punkt 1 indhentes der accept til adgang til 1 års-
evalueringsrapporterne samt 5-årsrapporten for EMCC for indblik i bl.a. 
opfyldelse af grænseværdierne (rød, gul, grøn.) 
 
1-årsevalueringerne af Efter- og videreuddannelse (EVU) blev sat i gang som 
pilotprojekt for første gang i juni 2016. Under normale omstændigheder 
ville studienævnet have været inddraget, og der ville have været en 
repræsentant for studienævnet med til disse 1-års møder. Det skal tænkes 
ind i studienævnsårshjulet, at 1-årsrapporterne skal behandles i 
studienævnet, inden der afholdes møder om dem. 
 
I øvrigt henvises til procesbeskrivelsen (se nedenstående link) for 1-års og 5-
årsevalueringerne på hjemmesiden, hvoraf det bl.a. fremgår, at Master i 
Skat skal 5-årsevalueres i 2017. 
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/kvalitetspraksis-for-
uddannelsesomraadet-paa-aarhus-bss/ 
 
 

6 Eventuelt Der er blevet udsendt en mail fra dekanatet til studieledere og fuldmægtige 
om afholdelse af dimissioner på masteruddannelserne. EXE sørger selv for 
at melde tilbage vedr. masteruddannelserne. 
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