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Referat af Studienævnsmøde 

Mandag 15. januar 2016 kl. 9.30 
 

Deltagere: 

 Kenneth Schultz, Ulrik Wagner, Katrine Hauge Lauritsen, Anna Lund Jepsen (obs), Louise 

Arense Roth Pedersen (obs), Rie Thomsen, Karen Buchgraitz (obs) Hanne Lasen (ref.) 

Gæster: Simone Staal Jacobsen, Hjørdis Albrektsen, Sabrina Bækkelund Larsen 

 

Fraværende med afbud: 

 Pia Stampe, Annemarie Knabe Petersen (obs), Susanne Nordestgaard Kaas (obs), Steen Scheuer 

(obs). 

 

Fraværende uden afbud: 

 

1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 25. januar 2015. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Information fra uddannelsen Business Economics & IT. 

Hanne informerede på vegne af Karen om, uddannelsen er overdraget til studieservice pr. 1. febru-

ar 2016. 

Overgangen er glidende og der er løbende dialog mellem Jette og studieservice. 

Opgaveporteføljen følger samarbejdsaftalen mellem fakultetet og studieservice. 

 

3. Orientering om Studienævnets rolle ifm. Projekt internationalisering af uddannelse 

v/Hjørdis Albrektsen. 

Dette punkt blev rykket op som 1. punkt. 

Hjørdis gennemgik slides vedr. projektet og der var en god dialog om projektet. Hvor det blev 

bemærket, at uddannelserne i Slagelse på forskellig vi støttede op om internationalisering, havde 

fine tal for udveksling samt udbød al undervisning på kandidatniveau på engelsk. Studienævnet vil 

gerne støtte yderligere op om internationalisering og vedtog at i den forbindelse med studiestart, 

skal de studerende gøres opmærksom på internationalisering i uddannelsen – og det kan som et 

eksempel på IAH aktivitet (internationalisation at home) som inkluderer både internationale og 

danske studerende. 

 

4. Drøftelse om ændret praksis i eksamenstilmelding og ændret praksis i forhold til dispensati-

oner i studienævnet v/Rie. 

Studienævnet drøftede situationen, hvor den studerende har brug for mere end 3 forsøg, hvordan 

kan vi undgå yderligere frafald, uddannelsesøkonomi. 

Studienævnet vil gerne lægge pres på, at vi skal have bedre data, så der kan følges op på, hvis de 

studerende ikke er bestået fagene i to forsøg. Det gælder særligt fagene på første år. Hvis der er 

bedre data, kan der følges op med vejledning med henblik på at mindske frafaldet. 

Problematikken omkring frafald skal også ses i et uddannelsesøkonomisk perspektiv. Det skal der-

for overvejes, at forstærke vejledningsindsatsen overfor de studerende, som ikke består.  

 

5. Meddelelser fra formanden. 

- Ændret fremmødeform ved enkelte omprøver i februar.  

- Ændring af eksamensform for omprøven i Corporate Finance v/høring fra skriftlig til mundtlig 

  (som udgangspunkt er omprøven den samme som ordinær prøve med mindre det, ift. antallet af  
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  eksaminander og andre praktiske forhold, kan være hensigtsmæssigt at ændre omprøven) 

- Studienævnenes afgørelseskompetence i optagelsessager cand.merc. Anna fortalte, at det ikke er  

   studienævnet, men den vurderingsansvarlige, det drejer sig om. Det er i nogle tilfælde studie- 

   nævnet, men i andre er det en udpeget person. 

- Universitetets principper for talentudvikling af studerende 

- Godkendelse af omprøveplaner for Economics & IT v/høring. 

- Høring til den regionale uddannelsespulje på Fyn. 

 

Meddelelser fra studielederen 
- Information om møde i uddannelseskomiteen. 

  Anna informerede om, at denne på sigt formentlig afløser studieledermøderne. 

  Studienævnet udtrykker bekymring for, hvordan informationer skal komme fra uddannelses- 

  komiteen til undervisere og de faglige miljøer, som skal tilrettelægge undervisningen. 

  Rie ønskede mere information om hvordan processen vil være, således at de faglige  

  miljøer er informeret om uddannelseskomiteens arbejde. 

 

 

Meddelelser fra næstformanden 

- Næstformanden havde ingen meddelelser. 

 

6. Evt. 

Katrine informerede om en facebookside vedr. VØ, der gav de studerende mulighed for at snyde 

til eksamenen. Anna informerede om, at fremadrettet vil IPad ikke være tilladt til eksamenen. 

 

 

Lukket del: 

 

1. Censorindberetninger.  
Ingen bemærkninger. 

 

2. Gennemgang af evalueringer E15 v/ALJ. 

Studienævnet behandlede evalueringen. Det er gennemgående studerende, der har deltaget i under-

visningen, der har gennemført evaluering.  

Evalueringen viser, at de studerende kunne arbejde mere i de fleste fag. Der er enkelte fag, hvor 

der har været problemer i undervisningen af forskellig karakter. Disse hænger gennemgående 

sammen med de ændringer, der er sket i løbet af efteråret, hvoraf nogle har medført skift af under-

viser undervejs i forløbet. 

 

3. Klagesager til behandling/information. 

3 sager blev genbehandlet på baggrund af ny klage fra den studerende. 

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

 

4. Dispensationsansøgninger. 

 

16/1956 – Disp. 5. forsøg VØ del 2 - imødekommet 

16/2877 – Disp. til at gå til omprøve i Regnskab – imødekommet 

16/2885 – Disp. Forhåndsgodkendelse af fag i stedet for Brancheanalyse – imødekommet 

16/2888 – Disp. fritagelse af kvan.ana. del 2 – imødekommet 

16/3250 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/3253 – Endelig merit – imødekommet 
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16/3267 – Disp. til at afleveret opgave i IT og Økonomi – afslået 

16/3549 – Endelig merit – imødekommet 

16/3561 – Disp. til at gå til omprøve i Entreprenørskab – afslået 

16/3601 – Disp. forhåndsgodkendelse af på SDU Odense - imødekommet 

16/3626 – Disp. fritagelse for kvan.ana. del 2 – imødekommet 

16/4366 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på BS – imødekommet 

16/4379 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – delvist imødekommet 

16/4463 – Disp. ny studieplan – afslået 

16/4465 – Disp. ny studieplan - afslået 

16/4467 – Disp. tilmelding Master Thesis – imødekommet 

16/4470 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/4481 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/4507 – Endelig merit – imødekommet 

16/4524 – Disp. til at få slettet eksamensforsøg i Finansiering - afslået 

16/4550 – Endelig merit – imødekommet 

16/4557 – Endelig merit – imødekommet 

16/4572 – Endelig merit – imødekommet 

16/4615 – Disp. 4. forsøg i Finansiering – imødekommet 

16/4699 – Endelig merit – afslået 

16/4909 – Disp. 4. forsøg i Organisation – imødekommet 

16/4915 – Disp- 4. forsøg i Strategisk Ledelse – imødekommet 

16/4921 – Disp. afmelding af Seminar i Finansiering – afslået 

16/4928 – Disp. afmelding af Seminar i Finansiering – afslået 

16/4939 – Disp. 4. forsøg i BP – imødekommet 

16/4944 – Disp. til at skrive BP F16 – imødekommet 

16/4950 – Disp. afmelding af Seminar i Finansiering – afslået 

16/5130 – Disp. til skift af valgfag – imødekommet 

16/5149 – Disp. 4. forsøg i IT og Økonomi – imødekommet 

16/5151 – Disp. tilmelding til Forandringsledelse – imødekommet 

16/5187 – Disp. annulleret 2 forsøg i Entreprenørskab - afslået 

16/5540 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Odense – afslået 

16/5576 – Endelig merit – imødekommet 

16/5578 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – delvist imødekommet 

16/5526 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/5528 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/5467 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/5481 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/5599 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – delvist imødekommet 

16/5601 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/6223 – Disp. 4. forsøg i Kvan-.ana. del 1 - imødekommet 

 

 

5. Meddelelser. 

Ingen bemærkninger. 

 

6. Evt. 

Ingen bemærkninger. 

 

Karen forlod mødet kl. 10.00 

Louise forlod mødet kl. 11.45. 
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Mødet sluttede kl. 13.10. 

 

24.2.16 / Hanne Larsen  


