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Referat af Studienævnsmøde 

Tirsdag 12. april 2016 kl. 12.00 
 

Deltagere: 

 Kenneth Schultz, Ulrik Wagner, Anna Lund Jepsen (obs), Niels Lauritzen (obs), Pia Stampe, 

Annemarie Knabe Petersen (obs), Katrine Hauge Lauritsen, Louise Arense Roth Pedersen (obs), 

Rie Thomsen, Anita Wind Andersen, Hanne Larsen (ref.) 

 

Fraværende med afbud: 

 Steen Scheuer (obs). Karen Buchgraitz (obs), Susanne Nordestgaard Kaas (obs), Alexander Bot-

telet Willesen (obs), 

 

Fraværende uden afbud: 

 

 

1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 12. april 2015. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af ændring af eksamensformen i Seminar i Finansiering v/KSC. 

Ændringen blev godkendt. 

Omgængere får stillet en bunden individuel opgave, som de mundtlig skal forsvare. 

 

3. Godkendelse af ændringer i pensum i forhold til det oplyste i fagbeskrivelserne F16. 

Ingen ændringer i pensum. 

 

4. Godkendelse af ændring af eksamensplan. 

Ændringen blev godkendt. 

 

5. Drøftelse af Slagelseperspektivet og sammenhængen mellem bemanding af fag, fagledere, 

tildeling af bachelorprojekter og specialer og betydningen for lokalt studiemiljø v/Rie. 

Punktet er fra før Strategien blev udmeldt med nedlæggelser af uddannelser i Slagelse og strategi-

en berører bl.a. også studiemiljø, bemanding af fag og tildeling af vejledere. 

 

Rie: Nogle studerende havde fået den opfattelse af, at de kommer sidst i køen til valgfag på øvrige 

campusser på SDU. Anna har undersøgt sagen, og det er ikke praksis, at studerende fra Slagelse 

kommer sidst i køen til valgfag på andre campusser. Studerende, der skal have valgfaget som et 

obligatorisk fag, har dog fortrinsret til valgfaget. 

 

Anna: Bemanding og tildeling af vejledere er institutlederens ansvar og arbejdsopgave. Ulrik 

nævnte, at vi i den aktuelle situation givet de strategiske valg er meget udfordret på vejledersiden, 

men at vi uanset dette selvfølgelig fortsat skal bestræbe os på at tildele vejledere, der matcher em-

ne og problemformulering. 

 

Studiemiljøet i Slagelse har altid æret udfordret af, at mange studerende pendler fra hovedstads-

området. Givet de strategiske valg er studiemiljøet i Slagelse blevet yderligere udfordret. At arbej-

de for et bedre studiemiljø i Slagelse og sikre et stort fremmøde til undervisningen er derfor yder-
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ligere aktualiseret. Det er derfor afgørende, at man i de enkelte fag tilrettelægger pædagogikken og 

incitamentsstrukturen, så der sikres et stort fremmøde og studieaktivitet.. 

 

6. Meddelelser fra formanden. 

- Informerede om at faget Finansiering E16 er blevet godkendt ved skriftlig høring. 

  Faget har nu en skriftlig afprøvning og med 7 obligatoriske opgaver, hvoraf de 5 skal bestås. 

  Faget er fælles med Odense E16. 

 

Meddelelser fra studielederen 
- Informerede om ændring i linjebeskrivelse for Sport- og Eventmanagement ved skriftlig høring. 

- Informerede om ændringerne ved den nye fremdriftsreform. 

 

Meddelelser fra næstformanden 

- Katrine konstaterede, at der stadig ligger eksamener meget tæt. Efterspurgte om, der ikke kunne  

  være min. 1 dag mellem eksamenerne. 

- De studerende ønsker en hurtigere udmelding af eksamensdatoer. Andre steder får de udmelding  

  flere måneder før eksamenerne. Annemarie oplyste, at der arbejdes på det. 

 

7. Evt. 

Hanne informerede om at det nye studentermedlem til Studienævnet Michelle Mørk Hansen er 

blevet godkendt af rektor. 

 

Kenneth informerede om forskningen døgn, som blev afholdt på godset. Det var rigtig godt, ros til 

arrangørerne. Eneste ulempe var, at der var meget koldt. 

 

Rie informerede om at hun udtræder af studienævnet til august, da hun skal tilbage til Århus Uni-

versitet. 

 

Lukket del: 

 

1. Censorindberetninger.  
Ingen bemærkninger. 

 

2. Klagesager til behandling/information. 

2 sager blev genbehandlet på baggrund af klage fra den studerende. 

 

3. Dispensationsansøgninger. 

 

15/95125 – Disp. 4. forsøg i VØ2 og Kvan.ana. 2 -  

15/96006 – Disp. ny studieplan - imødekommet 

16/1976   - Disp. 4. forsøg i Finansiering – imødekommet 

16/17369 – Disp. 4. forsøg i Finansiering - afslået 

16/18805 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Sønderborg – imødekommet 

16/18819 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – delvist imødekommet 

16/18823 – Disp. øget ECTS vægtning på Company Project – betinget imødekommet 

16/18847 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Kolding – imødekommet 

16/18958 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/18968 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS - imødekommet 
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16/18970 – Disp. forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

16/19491 – Disp. ekstra tid til eksamener – imødekommet 

16/19555 – Disp. ekstra tid til eksamener - imødekommet 

16/19961 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/19979 – Disp. ekstra tid til eksamener – delvist imødekommet 

16/20058 – Disp. framelding eksamener F16 - imødekommet 

16/20076 – Disp. tilmelding af fag F16 – imødekommet 

16/20084 – Disp. forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

16/20085 – Disp. tilmelding af fag F16 – imødekommet 

16/20088 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/20418 – Disp. forhåndsgodkendelse af udlandsophold – delvist imødekommet. 

16/20431 – Disp. tilmelding speciale – imødekommet 

16/20439 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/20465 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/20486 – Disp. udsættelse af BP – imødekommet 

16/20493 – Disp. forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

16/20510  - Disp. ekstra tid til eksamener – delvist imødekommet 

16/20524 – Disp.  ny studieplan - imødekommet 

16/20636 – Disp. bedømmelse af udvidet disp. Seminar i Finansiering – imødekommet 

16/20638 – Disp. bedømmelse af udvidet disp. Seminar i Finansiering – imødekommet 

16/20871 – Disp. afleveringsfrist på speciale – afslået 

16/20902 – Disp. til ekstra omprøve på 1. årseksamenen – afslået 

16/20947 – Disp. ny studieplan - imødekommet 

16/20948 – Disp. udsættelse af fag - imødekommet 

16/21592 – Disp. til at fremskynde eksamen - afslået 

 

 

4. Meddelelser. 

Ingen meddelelser. 

 

5. Evt. 

Valgfaget Professionel fodbold i et management perspektiv bliver ikke udbudt, da vi ikke kan læ-

redække faget. 

 

Niels, Louise og Annemarie forlod mødet kl. 13.30 

 

Ulrik forlod mødet kl. 14.15 

 

Mødet sluttede kl. 14.30. 

 

17.5.16 / Hanne Larsen  


