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Referat af Studienævnsmøde 

Fredag 10. april 2015 kl. 12.30 
 

Deltagere: 

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

Rene Nejst Mouritzen Studerende, BSc.merc generel 

Katrine Hauge Lauritsen Studerende, BSc.merc generel 

Sidra Tel Ain Malik Studerende, BSc.merc generel 

Kenneth Schultz Uddannelseskoordinator, BSc.merc generel 

Per Servais Observatør – udd.koordinator, bachelor in Economics / IT 

Nicole Scott Brown Observatør - faglig vejleder BSc.merc 

Hanne Larsen Studienævnssekretær - referent 

 

Afbud: 

Steen Scheuer  Observatør - udd.koordinator, Cand.merc. 

Ulrik Wagner Underviserrepræsentant, BSc.merc Sport  

Pia Stampe Observatør - faglig vejleder BSc.merc 

 

 

1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 13. marts 2015. 

Referatet blev godkendt med følgende ændringer: 

Pkt. 13 Kenneth foreslog, at den fagansvarlige et par gange i hvert semester går ud og ser hvor 

mange studerende, der deltager i øvelsesundervisningen. 

Studienævnet tilsluttede sig dette. 

 

Pkt. 14 Kenneth foreslår, at vi ud over evalueringen ser på følgende på de enkelte 

fag/eksamener/omprøver: 

- Gennemsnitskarakter 

- Beståelsesprocent 

- Udeblivelser 

Studienævnet besluttede, at der vil blive fulgt op på dette.  

 

Rene bad om, at referatet blev udsendt tidligere, hvilket vi vil bestræbe os på. 

 

2. Information fra uddannelsen Business Economics & IT. 

Per informerede om, at der ville blive afholdt fællesmøde med KEA og Erhvervsakademi Århus 

den 4. maj 2015 i Århus. 

 

Onsdag den 15. april 2015 er der møde hos KEA vedr. studieordning samt valgfagspræsentation. 

 

3. Drøftelse af undervisningsevaluering – hvis vi har modtaget en tilbagemelding fra Fakulte-

tet. 

Studienævnet har endnu ikke modtaget nogen tilbagemelding. Punktet udskydes til næste gang. 

 

4. Drøftelse af indikatortal for uddannelserne. 

Peder gennemgik skemaerne med indikatortallene. 

Studienævnet anbefalede, at studiestartsprøven skal ligge tidligere i studiet.   

Peder informerede om at studiestartsprøven inkl. omprøve vil blive foretaget således, at evt. stude-
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rende kan blive udmeldt af studiet inden 1.10.15.  

 

5. Godkendelse af eksamensplaner. 

Eksamensplanerne på cand.merc. og Business & IT uddannelserne blev godkendt. 

Eksamensplane på HA-uddannelserne blev godkendt med enkelte ændringer. 
 

6. Drøftelse af plan vedr. kvote 2 optag. 

Der er blevet nedsat en gruppe til at udarbejde spørgsmålene til kvote 2 samtalerne bestående af: 

Peder, Kenneth, Ulrik og Annemarie. Rene tilslutter sig til denne gruppe. 

Peder, Ulrik og Kenneth vil gennemføre samtaler med de studerende. 

 

7. Drøftelse af plan for valgfag på E15 og F16 på HA-uddannelserne og cand.merc. 

Planerne for valgfagspræsentationerne blev godkendt. 

 

8. Drøftelse af blanket Tro og Love i forbindelse med aflevering af kandidatspeciale. 

Blanketten blev godkendt og skal oversættes til engelsk, da uddannelsen er engelsksproget. 

 

9. Meddelelser. 

Peder informerede om retningslinjerne for RUS-turen. Der var enkelte rettelser. 

 

Peder informerede om referatet fra Brugerudvalget. 

 

Peder informerede om, at studielederne har besluttet, at det er muligt at ændre valgfag 14 dage ind 

i semesteret. 

Kenneth forespurgte, om valgfag nedlægges, hvis der er for få tilmeldte og Peder informerede om, 

at det bliver de umiddelbart ikke. 

 

Peder informerede om, at kandidatspecialet bliver underlagt fremdriftsreformen og redegjorde for 

dette. 

 

Peder informerede om, at Danske Bank igen i år udsteder et rejselegat på kr. 5.000,-. 

 

Peder informerede om status for optagelse på cand.merc.uddannelserne. 

 

 

10. Evt. 

Rene fortalte, at han havde søgt optagelse på en cand.merc.uddannelse på SDU og det er en meget 

besværlig proces. 

Peder går videre med det. 

 

Pia og Per forlod mødet kl. 14.20. 

 

Lukket del: 

 

1. Censorindberetninger.  
Ingen bemærkninger. 

 

2. Dispensationsansøgninger. 

 

15/5119   – Disp. til forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

15/16179 - Disp. tillmelding til Samf. Øko. – imødekommet 
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15/16180 – Disp. til forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

15/16182 – Disp. til forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

15/16187 – Disp tilmelding fag F15 – imødekommet 

15/16189 – Disp. fritagelse af Kvan.ana. del 2 – imødekommet 

15/16190 – Endelig merit – imødekommet 

15/16193 – Disp. udsættelse af 1. årsprøven – imødekommet 

15/16212 – Disp. ekstra eksamen i SL - afslået 

15/16216 – Disp. tilmelding fag F15 – imødekommet 

15/16229 – Disp. skift af valgfag – imødekommet 

15/16231 – Disp. tilmelding fag F15 – imødekommet 

15/16234 – Disp. udsættelse af 1. årsprøven - imødekommet 

15/16418 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag CBS – imødekommet 

15/16421 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag CBS – imødekommet 

15/16442 – Endelig merit – imødekommet 

15/24317 – Disp. 4. forsøg i sportsøkonomi – imødekommet 

15/24326 – Endelig merit - imødekommet 

15/24421 – Disp. tilmelding fag F15 – imødekommet 

15/24425 – Disp-. tilmelding eksamen i VØ del 2 – imødekommet 

15/24478 – Disp. tilmelding fag F15 – imødekommet 

15/24486 – Disp. tilmelding fag F15 – imødekommet 

15/24507 – Disp. ændring af valgfag – imødekommet 

15/24608 – Disp. tilmelding fag F15 – imødekommet 

15/24609 – Disp. fritagelse af kvan.ana. del 2 – imødekommet 

15/24618 – Endelig merit – imødekommet 

15/24620 – Disp. 6. forsøg i Kvan.ana. del 2 – imødekommet 

15/24702 – Disp. til fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet – imødekommet 

15/24732 – Disp. til fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet – imødekommet 

15/24741 – Disp. til at uploade rev. Obl. opgave  Samf. Øko. - afslået 

15/24746 – Endelig merit – imødekommet 

15/24753 – Disp. til udsættelse af 1.årsprøven og 4. forsøg i VØ 2 og Kvan.ana.- imødekommet 

15/24755 – Disp. til udsættelse af 1. årsprøven - imødekommet 

15/24770 – Endelig merit – imødekommet 

15/24776 – Endelig merit – imødekommet 

15/25273 – Disp. tilmelding eksamen Finansiering – imødekommet 

15/25298 – Disp. ekstra tid til eksamener - imødekommet 

15/25375 – Disp. tilmelding eksamen i Samf.Øko. – imødekommet 

15/25393 – Disp. til udsættelse af 1.årsprøven samt fortsættelse af studie trods manglende 

                   studieaktivitet - afslået 

15/25427 – Disp. tilmelding Entrepreneurial Business Dev. – imødekommet 

15/25439 – Endelig merit – imødekommet 

15/25444 – Disp. tilmelding til VØ. Del 2 – imødekommet 

15/25451 – Disp. til udsættelse af aflev. af speciale - imødekommet 

15/25453 – Disp. forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

15/25455 – Disp. forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

15/25464 – Disp. til at deltage i omprøve uden deltagelse i ordinære eksamener – imødekommet 

15/25541 – Disp. tilmelding fag F15 – delvist imødekommet 

15/25694 – Disp. til udsættelse af aflev. af speciale – imødekommet 

15/26071 – Disp. til omprøve i Finansiering – afslået 

15/26095 – Disp. forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

15/26096 – Disp. til aflev. af opgaver i VØ del 2 –imødekommet 
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15/26097 – Disp. til aflev. af opgaver i VØ del 2 – imødekommet 

15/26098 – Disp. til aflev. af opgaver i VØ del 2 – imødekommet 

15/26099 – Disp. til aflev. af opgaver i VØ del 2 - imødekommet 

 

3. Meddelelser. 

Ingen bemærkninger. 

 

4. Evt. 

Ingen bemærkninger. 

 

Mødet sluttede kl. 15.45. 

 

25.4.15 / Hanne Larsen  


