
 

Side 1 af 4 
 

Kan frit distribueres 
Godkendt 
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Dagsordenspunkter 
 

 
Opfølgning 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

 

2. Godkendelse af referat fra ELF møde 5. maj 2022 

Godkendt 

Lægges på hjemmesi-
den. 

3.  Siden sidst: 

• Status på optag for MDO og MPL 

12 på MDO. Der sættes ekstra markedsføring i gang via penge fra Keld. 

Der er stadig åbent for optag. Starter op 1. september 2022.  

• Master i it fagpakke 21 og 2 på fagpakken 

• MPL der er ikke så stort optag endnu mellem 5 og 7. På søsteruddannelse 

i Aarhus er der ikke nok til optag, forhåbentlig søger de til AAU. Der sættes 

ekstra markedsføring i gang. Penge fra Keld.  Kun 3 på enkeltfag. Der af-

ventes til efter sommerferien med beslutning om den starter op eller ej. 

Markedsføring sker på Gymnasieskolen og Rektorforening samt på Altin-

get. Helle Gjerløv er ansvarlig.  
 

 

3. Status på handlingsplan 
Alumne – status på handleplan 

Ane er i gang med at kigge på alumne på EVU-området. Hvad vil vi gerne med 

alumnerne? Der er både aktiviteter, der kører på tværs af uddannelserne, men 

også ting, der kun vedrører den enkelte masteruddannelse. Ane deltager på 

masterseminarer for at høre, hvad der kunne ligge i de studerendes interesse. 

Vægtende mellem online og fysiske aktiviteter.  

Steen sender information ud på mail, da MDO har afsluttet. Merete har lagt ud 

til MPL.  

Det skal undersøges, om vi kan få lov til at vedhæfte noget information, når vi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susanne kontakter 
Studiedata 
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sender beviserne ud. Susanne kontakter Kamilla Kærsgård omkring om vi må 

sende ud sammen med beviserne.  

 
 

4. Semesterbeskrivelser 

Semesterkoordinator på hvert semester er bedt om at udarbejde og indsende 

semesterbeskrivelse for efteråret 2022. Semesterbeskrivelserne skal i hoved-

træk vise indhold og struktur for det kommende semester.  

Studienævnet bedes forholde sig til semesterbeskrivelserne faglige indhold, 

herunder mængden og typen af litteratur, underviser sammensætning og un-

dervisningsformer. Studienævnet bedes forholde sig til, om semesterbeskrivel-

serne kan godkendes på det nuværende grundlag, vel viden at der efterføl-

gende kan ske ændringer. 

Eventuelle bemærkninger vil blive videregivet til semesterkoordinator der bedes 

forholde sig til og ændre i semestret på denne baggrund. 

PROF 2 

Der manchetter og litteraturindhold til fyrtårnsaktivitet mangler. Janice rykker 

Jakob. Frist to uger.  

PROF 4 

ia. Godkendt 

LOOP 2 

ia. godkendt 

LOOP 4 

ia. godkendt 

MLP 2 

ia. godkendt 

MLP 4 

ia. godkendt 

KREA 2 

ia. Godkendt 

KREA 4 

ia. Godkendt 

Master i it forandringsagenten 

ia. Godkendt.  

MPL 1 

ia. Godkendt 

Mangler MDO 1 og 3. 

MIT speciale der laves 

ikke semesterbeskri-

velse, da der ikke er 

undervisning, kun vej-

ledning. Kathrine ryk-

ker de semesteran-

svarlige. Rundsendes 

på mail, når Kathrine 

har modtaget dem.  

PROF 2 

Der manchetter og lit-

teraturindhold til fyr-

tårnsaktivitet mangler. 

Janice rykker Jakob. 

Frist to uger.  

MPL 3 

Der mangler der man-

chetter fra Anja. Ja-

nice rykker Anja. Frist 

14 dage.  

 

Godkendte semester-

beskrivelser; Litteratur 

og program må læg-

ges på moodle. Seme-

sterbeskrivelsen læg-

ges ud til august, når 

de er tjekket for eksa-

men, læringsmål og 

studieordning. 
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MPL 3 

Der mangler der manchetter fra Anja. Janice rykker Anja. Frist 14 dage.  

 

Semesterbeskrivelserne er godkendt. Der er ingen bemærkninger. De ser ud til 

at være godt gennemarbejdet. Der er forskel på antal aktiviteter, alt efter, hvad 

det er for en uddannelse, men det giver mening. De ser fornuftige ud.  

Det der skal være på plads til juni-mødet er litteratur og indhold. De studerende 

vil gerne have dem så tidligt som muligt, gerne inden sommerferien.  

Godkendte semesterbeskrivelser; Litteratur og program må lægges på moodle. 

Semesterbeskrivelsen lægges ud til august, når de er tjekket for eksamen, læ-

ringsmål og studieordning. 

 

 
5. Online eksamen – mulighed der indskrives i studieordning? 

Hen over Corona har vi flere gange måtte omlægge til eksamen i sidste øjeblik. 

Samtidig har de studerende fået øjnene op for, at online eksamen er meget 

mindre tidskrævende f.eks. i forhold til transport. Koordinatorerne på LOOP har 

efterspurgt, om der er mulighed for at det gøres til en ”standardløsning” at de 

studerende kan vælge onlineeksamen.  

Studienævnet bedes forholde sig til følgende: 

1)                     At der opsættes en procedure for hvornår og hvordan de stude-

rende skal tilkendegive ønske om onlineeksamen? 

2)                     At der ved eksamen med ekstern censor stadig skal søges om 

dispensation for at gå til eksamen online? 

3)                     At forslaget om online-eksamen tages op til behandling på ELF-

dagen i august 2022? 

Der er en del studerende, der gerne vil afvikle eksamen online. Janice under-

søger om vi kan skrive i semesterbeskrivelsen, at de kan deltage i eksamen on-

line, eller om det skal stå i studieordningen. Interne må være online. Eksterne 

er med fysisk fremmøde. Der skal sættes en deadline for, hvornår der skal til-

kendegives, om man ønsker online eksamen eller fysisk. Kører et år som for-

søg, hvis det ikke skal stå i SO. Janice tager kontakt til Uddannelsesjura.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janice tager kontakt til 
Uddannelsesjura. 

6. Referater fra semesterevalueringsmøder E21 (ikke godkendt på sidste 

møde) 

1) LOOP 4, PROF 2 + 4 er vedhæftet, ingen bemærkninger – god-

kendt.  

2) MDO 1 + 3 mangler. Anja rykker.  

 

MDO 1 + 3 mangler. 
Anja rykker. 

7. Eventuelt  
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Dimission 2024. Fredag den 26. januar som forslag.  

 

Aftagerpanel. Der skal findes nye medlemmer.  

 
 
Sættes på næste 

møde. Meldes til Ka-

trine eller Anja.  

 

 


