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Referat af Studienævnsmøde 

Onsdag 21. august 2013 kl. 9.00 
 

Deltagere: 

Peder Madsen  Studieleder, BSc.merc og CMFL (formand) 

Ulrik Wagner Underviserrepræsentant, BSc.merc Sport  

Jonas Vestergaard Studerende, BSc.merc generel  

Rasmus Due Observatør faglig vejleder – faglig vejleder, cand.merc. 

Stine Roel Observatør - faglig vejleder BSc.merc  

Rene Nejst Mouritzen Studerende, BSc.merc generel 

Zenia Laila Skytte Søgaard Studerende, cand.merc. (næstformand) 

Anders Bordum Underviserrepræsentant, BSc.merc og CMFL 

Niels Lauritzen Observatør – udd.koordinator, bachelor in Economics and IT 

Kenneth Schultz Observatør - uddannelseskoordinator, BSc.merc generel 

Jette Risom Konstitueret studienævnssekretær  

Hanne Larsen Sekretær – vikar - referent 

 

Afbud: 

Steen Scheuer  Observatør - professor, ILV  

 

 

1.  Meddelelse om supplering af 2 nye medlemmer fra studentersiden. 
Peder bød velkommen til de 2 nye studerende i Studienævnet, Jonas og Rene. Zenia informerede 

om valget af dem, og Peder skitserede reglerne for valg af studerende.  

 

2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 27. juni 2013 

Referatet blev godkendt.  

 

3. Meddelelser fra formanden: 

- Zenia havde – på opfordring – spurgt sine medstuderende om tidspunkt for en årlig dimissi-

onsdag for cand.merc., og der var stemning for en dag i november. 

-  Kenneth fortalte, at Instituttets første special designet lærebog er gået i trykken. Forlaget 

Pearson har lovet at lave et koncept, så det er muligt at tilpasse sin egen bog til et givent fag og 

givent semester. Kenneth foreslår, at Instituttet inviterer Richard Putchor til et besøg. 

- Peder informerede om en ny struktur på Samfundsvidenskab, og at der er kommet en ny Pro-

dekan Torben Damgaard for Erhvervsøkonomi. Ideen er at skabe mere fokus på Erhvervsøko-

nomisk forskning og uddannelse.  

- Peder informerede om den positive akkreditering.  

 

4. Godkendelse af skemaer for E13. 

Skemaerne blev godkendt. 

 

5. Godkendelse af lærerpåsætning for E13. 

 Lærerpåsætningen blev godkendt. 

 

6. Orientering om uddannelsesdagen onsdag d. 04.09.13 i Middelfart. 

Studieledere samt næstformænd deltager. Zenia var forhindret, så Jonas deltager i stedet. 
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7. Orientering om introforløb og rustur. 
Internationale:  De studerende tages igennem et program, hvor de bl.a. bliver præsente-

ret/introduceret for div. Studieteknikker mv. Introcamp. med HA. 

 

Generel:  De studerende skal igennem et entreprenørforløb og derefter på introcamp. 

 

Cand.merc.: Intro og derefter Kanotur på Susåen. 

 

Sporten:  Rustur først og derefter intro-forløb. 

 

8. Valg af datoer for møder i 2. halvår.  
Jette laver en DOODLE-afstemning, som I alle bedes besvare. 

 

9. Evt. 

 

Stine spurgte, om ikke der kunne laves aftale om nemmere transport til Odense til diverse arran-

gementer – både faglige og sociale. De studerende i Slagelse vil gerne føle sig som en del af  SDU-

fællesskabet. I øjeblikket er det lidt besværligt at komme til Campus Odense. 

 

 

Stine og Rasmus forlod mødet kl. 12.00. 

 

Lukket del: 

 

10. Meddelelser  
Peder informerede de nye medlemmer af studienævnet, om deres tavshedspligt samt at alle skal 

have gennemgået mappen med sager til behandling inden mødet. 

Principielle sager skal afgøres af studienævnet – alle har hver 1 stemme – ved stemmelighed gives 

ikke dispensation. 

 

11. Censorindberetninger 

Ingen bemærkninger. 

 

12. Undervisningsevaluering F13. 

Zenia synes, at der skal arbejdes på at øge besvarelsesprocenten.  

 

De studerende klager over, at eksamensdagene ligger for tæt. Ved næste møde tages dette op som 

et punkt. 

 

Ved gennemgang af evalueringsskemaerne, blev det besluttet, at nogle fag skal på næste Studie-

nævnsmøde, hvor det skal diskuteres, hvordan undervisningen kan forbedres. 

 

Peder forlod mødet 13.50 og Zenia tog over. 

 

 

13. Sager til behandling – HA (almen, generel, sport og merit)  
13/54795 disp. 4.forsøg i Kvantitative Analyseredskaber del.2 – imødekommet. 

13/62059 disp. om udsættelse af 1. års prøverne – imødekommet. 

13/62067 ansøgning om endelig merit – imødekommet. 

13/62415 forhåndsgodkendelse af valgfag på CBS – imødekommet. 
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13/62417 ansøgning om fritagelse fra Kvantitative Analyseredskaber – del.2 – delvist imødekom-

met. 

13/62418 ansøgning om fritagelse fra Kvantitative Analyseredskaber – del.2 – delvist imødekom-

met. 

13/62421 ansøgning om endelig merit – imødekommet. 

13/62495 disp. til at skrive Bachelorprojekt – imødekommet. 

13/62520 disp. om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet. 

13/61702 disp. om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet. 

13/41606 disp til 4. forsøg i Brancheanalyse – imødekommet. 

13/54026 disp til 4. forsøg i Kvantitative Analyseredskaber del.2 og Virksomhedens Økonomi 

del.2 samt Brancheanalyse – imødekommet. 

13/54372 disp. om deltagelse i reeksamen Bachelorprojekt pga. ikke rettidig tilmelding - imøde-

kommet. 

13/54395 disp. til 4. forsøg i Kvantitative Analyseredskaber del. 2 – imødekommet. 

13/54597 disp. til 4. forsøg i Internt regnskab – imødekommet. 

13/54603 disp. til 5. forsøg i Virksomhedens Økonomi del.2 – imødekommet. 

13/54673 disp. om deltagelse i reeksamen i Virksomhedens Økonomi del.2 pga. ikke rettidig til-

melding – imødekommet. 

13/54674 disp til 4. forsøg i Internt Regnskab – imødekommet. 

13/54675 disp. om deltagelse i reeksamen i Virksomhedens Økonomi del.2 samt Brancheanalyse 

pga. ikke rettidig tilmelding – imødekommet. 

13/54676 disp. til 4. forsøg i Kvantitative Analyseredskaber del.2 – imødekommet. 

13/54679 ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet. 

13/54683 disp. til 4. forsøg i Kvantitative Analyseredskaber samt Virksomhedens Økonomi del.2 

– imødekommet. 

13/54684 disp. om deltagelse i reeksamen i Virksomhedens Økonomi del.2 samt Brancheanalyse 

pga. ikke rettidig tilmelding – imødekommet. 

13/54688 disp. om deltagelse i reeksamen i Virksomhedens Økonomi del.2 pga. ikke rettidig til-

melding – imødekommet. 

13/54690 disp om deltagelse i reeksamen i Virksomhedens Økonomi del.2 pga. ikke rettidig til-

melding – imødekommet. 

13/54769 disp. til 4. forsøg i Internt Regnskab samt 5. forsøg i Samfundsøkonomiske Rammebe-

tingelser – imødekommet. 

13/54772 disp. om deltagelse i reeksamen i Virksomhedens Økonomi del.2 pga. ikke rettidig til-

melding – imødekommet. 

13/54776 disp. til 4. forsøg i Kvantitative Analyseredskaber del.2 – imødekommet. 

13/54888 disp. om deltagelse i reeeksamen i Marketing uden ordinær eksamen – imødekommet. 

13/54896 disp. til 4. forsøg i Kvantitative Analyseredskaber del. 2 – imødekommet. 

13/54976 disp. om deltagelse i reeksamen i Virksomhedens økonomi del 2 – uden ordinær eksa-

men – imødekommet. 

13/55064 disp. til 5. forsøg i Kvantitative Analyseredskaber del. 2 – imødekommet. 

13/55782 disp. om deltagelse i reeksamen i Virksomhedens Økonomi del 2 pga. ikke rettidig til-

melding – imødekommet. 

13/60855 ansøgning om ekstra tid til Samfundsøkonomiske Rammebetingelser samt Internt regn-

skab – imødekommet. 

13/61524 ansøgning om endelig merit – imødekommet. 

13/61708 disp. om deltagelse i reeksamen i Marketing samt Kvantitative Analyseredskaber del 2 – 

pga. ikke rettidig tilmelding – imødekommet. 

13/62436 disp. om deltagelse i reeksamen i Regnskab Internt pga. ikke rettidig tilmelding - imø-

dekommet. 
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14. Sager til behandling – Bachelor in Economics and IT 

13/62433 disp. om at tage 1 fag fra 7.sem til 2 fag på 3.sem. – imødekommet. 

 

15. Sager til behandling – Cand.merc. 

13/61699 ansøgning om endelig merit – imødekommet. 

13/62049 disp. om udsættelse af 1. års prøverne – imødekommet. 

13/62053 forhåndsgodkendelse af fag – imødekommet. 

13/62500 disp. om skrivning af Kandidatspeciale parallelt med et valgfag – imødekommet. 

13/54576 disp. til 4. forsøg i Kandidatspeciale – imødekommet. 

13/54762 disp. til 4. forsøg i Kandidatspeciale – imødekommet. 

13/55906 disp. om deltagelse i reeksamen i Sociology of work and management uden ordinær ek-

samen – imødekommet. 

 

 

Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 

 

16. Evt. 

Anders informerede om, at han og Ulrik er blevet fastansatte med forskningspligt.. 

 

Mødet sluttede kl. 14.30. 

 

 

22.08.13 / Hanne Larsen  


