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  Syddansk Universitet 
 
 
Studienævnsmøde tirsdag den 2. marts 2010 kl. 12.00 i lokale 16 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 2. februar 2010 
 
2. Meddelelser:  

- lektionstider 
- evaluering af studiemiljøet 
- begrænset optag til sommer 2010 
- optag HA-merit pr. 1/2 2010 
- informationsmøde om cand.merc. den 28/1 
- akkreditering  
- ændret litteratur til Sport og Kultur i samfundsøkonomien 
- Karrieredage i Odense – 11. marts 
- suppleringsfag til optag på kandidat  
 
- referat af møde i Uddannelsesrådet for Bachelor in Economics and IT (fast punkt) 
Link til referat  
 

3. Orientering om forløb ved merit til statistik-delen af Kvantitative Analyseredskaber for 
studerende på HA-merit (studiestart september 2009) (se bilag 1) 
 

4. Godkendelse af fritagelse for statistik-delen af Kvantitative Analyseredskaber for 
studerende på HA-merit (studiestart efter 2009) (se bilag 2) 
 

5. Godkendelse af skemaer 
 

6. Godkendelse af plan for re-eksamen i februar 
 

7. Godkendelse af fagbeskrivelser fra Bachelor in Economics and IT  
Link til fagbeskrivelserne 
 

8. Godkendelse af ”Procedure ved afleveringen af skriftlige opgaver” (se bilag 3) 
 

9. Godkendelse af ændringer til ”Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser” (se bilag 
4) 
 

10. Beslutning om hvilke fag der skal evalueres i F10 
 

11. Godkendelse af ændring af fagbeskrivelse i Finansiering (se bilag 5) 
 

12. Godkendelse af ny fagbeskrivelse (Studieophold og praktikrapport 7,5 ECTS) (se bilag 
6) 
 

13. Godkendelse af ny fagbeskrivelse (Studieophold og praktikrapport 15 ECTS) (se bilag 7) 
 

14. Evt. 
 
 
 
 
  



Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse 
  Syddansk Universitet 
 
Lukket del: 

 
15. Meddelelser 

- 3 ”sager” fra Bachelor in Economics and IT som er sendt til eksamenskontoret 
 

16. Resultatet af undervisningsevalueringen E09  
Organisation (13 har svaret) og Entreprenørskab (11 har svaret) – er ikke sendt til 
underviserne pga. manglende opdeling på hold samt den ringe svarprocent 

 
17. Censorindberetninger  

 
18. Sager til behandling - HA 

(2 sager – heraf 1 er bortfaldet) 
 
19. Sager til behandling - Bachelor in Economics and IT 

(4 sager) 
 

20. Sager til behandling – Cand.merc. 
(2 sager – heraf 1 er bortfaldet) 

 
21. Evt. 
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studienævnsformand 


