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Referat af Studienævnsmøde 

Onsdag 12. november 2014 kl. 9.00 
 

Deltagere: 

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

Susanna About Taha Studerende, BSc.merc generel 

Nicolai Krogh Nielsen Studerende, cand.merc. 

Nicole Scott Brown Observatør - faglig vejleder BSc.merc 

Hanne Larsen (delvist) Studienævnssekretær - referent 

Jette Risom (delvist) Observatør – udd.koordinator, bachelor in Economics and IT 

 

Afbud: 

Steen Scheuer  Observatør - professor, ILV  

Rene Nejst Mouritzen Studerende, BSc.merc sport 

Pia Stampe Observatør - faglig vejleder BSc.merc 

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

Ulrik Wagner Underviserrepræsentant, BSc.merc Sport  

Kenneth Schultz  Underviserrepræsentant - uddannelseskoordinator,  

 BSc.merc generel 

 

Da der var frafald i studienævnets medlemmer, blev det undersøgt i studienævnets vedtægter om stu-

dienævnet var beslutningsdygtigt – det var beslutningsdygtigt, da der var 3 medlemmer tilstede jf. §8 

stk. 2. 

 

1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 8. oktober 2014. 

Referatet blev godkendt.  

 

2. Information fra uddannelsen Business Economics & IT. 

Jette informerede om, at der kommer 1 exchange studerende til forår 15 fra Frankrig. Han skal 

deltage i 4 fag. Jette vil forsøg integrere ham med de øvrige internationale studerende, ved at han 

kommer til at bo sammen med dem. 

 

3. Drøftelse af studienævnets vedtægter. 

Punktet er udsat til næste møde efter anmodning fra næstformanden. 

 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser Kvantitative Analyseredskaber – suppleringsfag. 

Dette er fagbeskrivelser for fagene matematik og statistik, der kan benyttes som suppleringsfag 

ved optagelse på cand.merc. Fagene skal enten tages på summerschool eller sideløbende med 21. 

semester. 

 

5. Godkendelse af ændring af supplerende information til eksamensform i fagbeskrivelsen 

Team Project. 

 Forslag om ændring af supplerende information til eksamensform i fagbeskrivelsen for Team Pro-

ject blev godkendt. Ændringen medfører, at det nu vil være muligt, at vælge mellem individuel ek-

samination eller gruppeeksamen. 
 

6. Godkendelse af foreløbige eksamensplaner (HA, Economics & IT og cand.merc).  

HA: Susanna gjorde opmærksom på, at det er svært at planlægge, når den mundtlige eksamen i 

Organisation ligger over flere dage. Studienævnet henstiller derfor til, at rækkefølgelister for det 
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mundtlige forsvar af indleverede opgaver skal offentliggøres så hurtigt som muligt. 

 

Cand.merc.: Godkendt uden kommentarer. 

 

Nicolai efterlyser dog sideantal på synopser i cand.merc.-fagbeskrivelser. 

 

Economics and IT: Godkendt uden kommentarer. 

 

7. Høring til bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. 
Ingen kommentarer. 

 

8. Beslutning om evalueringsspørgsmål, fag og tidspunkt. 

Studienævnet godkendte evalueringsskemaet. Alle fag skal evalueres på alle årgange. Evalue-

ringsskemaet udsendes til de studerende primo december. Hanne og Peder udsender mail til un-

dervisere og fagansvarlige om supplerende spørgsmål (max. 3). 

 

9. Drøftelse af Studienævnsvalg. 

Der er 11 studerende, der stiller op til Studienævnsvalg. De faglige vejledere er i gang med at 

planlægge en valgseance den 25. november. Som trækplaster overvejes det, at engagere en komi-

ker. Der er ansøgt om tilskud til arrangementet ved den Centrale Studenter Aktivitetspulje. 

 

Kantinen vil blive pyntet op med balloner m.v. den 25. og 26. november. 

 

10. Meddelelser. 

Peder meddelte, at lov om ny akkreditering har været i høring. Der er ingen bemærkninger hertil. 

 

Der er udsendt indbydelse til de studerende vedr. Youth Forum 2015 i Tyskland i april 2015. 

 

Studieadministrationen har udarbejdet et årshjul, som nu er i brug. Der skal ligeledes udarbejdes et 

årshjul for studienævnet. 

 

Peder har indkaldt til serviceeftersyn af profilen for HA-generel. Udkastet skal godkendes på Stu-

dienævnsmødet i december. 

Der blev gjort opmærksom på, at man i forbindelse med serviceeftersynet skal oveveje antallet af 

eksamener pr. semester. 

 

Der har været foretaget en optælling af, hvor mange 1.-3. semester studerende, der deltager i øvel-

sestimerne med henblik på, om der evt. skal oprettes færre hold. Peder udtrykte, at der skal være 

en større tilbagemelding fra øvelseslærerne, før der kan tages en endelig beslutning. 

 

Indførelse af mødepligt blev diskuteret på mødet. 

 

11. Evt. 

På foranledning af Susanna vil antallet af eksamener i næste semester blive drøftet ved næste stu-

dienævnsmøde. 

 

Jette og Nicole forlod mødet kl. 10.50. 

 

Lukket del: 
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12. Censorindberetninger.  
Ingen bemærkninger. 

 

 

13. Dispensationsansøgninger. 

Notat fra Karin Bruun vedr. lægedokumentation og sidste fag-dispensation blev drøftet. 

 

14/53366 – Endelig merit – imødekommet 

14/53863 – Endelig merit – imødekommet 

14/53928 – Dispensation til forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

14/53864 – Dispensation til forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

14/53998 – Dispensation til 4.forsøg i Forandringsledelse - imødekommet 

14/54007 – Dispensation til afmelding af Entreprenørskab og Studiestartsprøve – imødekommet 

14/54026 – Dispensation til udsættelse af specialeskrivning - imødekommet 

14/54027 – Endelig merit – imødekommet 

14/54029 – Dispensation til forhåndsgodkendelse af udlandsophold – delvist imødekommet 

14/54033 – Dispensation til forhåndsgodkendelse af udlandsophold – afslået 

14/54042 – Dispensation til forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

14/54046 – Dispensation til ikke at deltage i obl. aktivitet i Global Marketing – imødekommet 

14/54047 – Dispensation til afmelding af 2 fag – imødekommet 

14/54056 – Dispensation til afmelding af Entreprenørskab og Studiestartsprøve – imødekommet 

14/54317 – Dispensation til afmelding af Entreprenørskab – imødekommet 

14/54326 – Endelig merit – imødekommet 

14/54352 – Dispensation til ændret eksamensform i Finansiering – delvist imødekommet 

14/54712 – Dispensation til tilmelding af fag på 1. semester MSCM – imødekommet 

14/54864 – Endelig merit – imødekommet 

14/54879 – Dispensation til udsættelse af 1. års prøven - imødekommet 

14/54888 – Endelig merit – imødekommet 

14/54897 – Dispensation til ændret aflevering af obl. akt. Global Marketing – imødekommet 

14/54990 – Dispensation til ikke at overvære fremlæggelse af strategisk Lab - imødekommet 

14/55324 – Dispensation til tilmelding til Forandringsledelse – imødekommet 

14/55326 – Godkendelse af Studieopholdsaftale – imødekommet 

14/55332 – Dispensation til 11. forsøg i IT & Økonomi., 8. forsøg i Finansiering og Samf.  

                   Øko - imødekommet 

14/55647 – Endelig merit – imødekommet 

14/55649 – Dispensation til forhåndsgodkendelse af udlandsophold – delvist imødkommet 

14/55653 – Dispensation til tilmelding omprøve i Professionel Fodbold - imødekommet 

14/55723 – Dispensation til forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

14/55755 – Dispensation til ikke at deltage i obl. akt. Global Marketing – imødekommet 

14/56002 – Dispensation til 4. forsøg i VØ del 1 – imødekommet 

14/56584 – Dispensation til afmelding af fag på 2. semester – imødekommet 

14/56588 – Dispensation til tilmelding til Finasiering – imødekommet 

14/56605 – Dispensation til at møde senere Strategisk Lab – imødekommet 

14/56735 – Dispensation til afmelding af obl. akt. Entreprenørskab – imødekommet 

14/56745 – Endelig merit – delvist imødekommet 

14/61876 – Dispensation til tilmelding til 2 fag – imødekommet 

14/65952 – Dispensation til ikke at deltage i strategisk Lab – imødekommet 

14/66518 – Endelig merit – afslået 

14/67204 – Dispensation til 4. forsøg i Finansiering – imødekommet 

14/70746 - Dispensation til ikke at deltage i strategisk Lab – imødekommet 
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14. Meddelelser. 

Ingen bemærkninger. 

 

15. Evt. 

Ingen bemærkninger.  

 

Mødet sluttede kl. 11.10. 

 

12.11.14 / Hanne Larsen  


