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Referat af Studienævnsmøde 

Onsdag 17. september 2014 kl. 10.00 
 

Deltagere: 

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

Rene Nejst Mouritzen Studerende, BSc.merc sport 

Nicole Scott Brown Observatør - faglig vejleder BSc.merc 

Pia Stampe Observatør - faglig vejleder BSc.merc 

Kenneth Schultz  Underviserrepræsentant - uddannelseskoordinator,  

 BSc.merc generel 

Hanne Larsen Studienævnssekretær - referent 

 

Afbud: 

Steen Scheuer  Observatør - professor, ILV  

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

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

Ulrik Wagner Underviserrepræsentant, BSc.merc Sport  

Nicolai Krogh Nielsen Studerende, cand.merc. 

 

På grund af en del frafald, blev mødet rykket til kl. 10.00. 

 

1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 7. maj 2014. 

Der opstod tvivl om hvorvidt medlemmerne havde fået referatet. Efterfølgende har ref. undersøgt 

og beklager meget, at referatet ikke var blevet udsendt (medsendes dette referat).  Det var dog 

uploadet på hjemmesiden.  

 

2. Information fra uddannelsen Business Economics & IT. 

18 studerende fra KEA deltager i valgfagene: Corporate Finance, Statistics and International Busi-

ness. 

 

Der er startet 26 nye studerende på studiet heraf 9 danske studerende. 

 

Uddannelsen har ændret karakter, fra at være en international uddannelse til en uddannelse på en-

gelsk – også for danske studerende. 

 

Der er kommet en ny underviser på fagene System Development og Statistics. Han har en pH-d 

grad fra Egypten og en fra Århus Universitet. 

 

3. Godkendelse af nyt studienævnsmedlem. 

Rene og Nicolai sendte mail rundt til alle de studerende. Der var 8 interesserede, så Rene og Nico-

lai trak lod.  

 

4. Godkendelse af fagbeskrivelse Sportsjura. 

Peder gav lidt baggrundsinformation om hvorfor timeantallet blev ændret. 

Fagbeskrivelsen blev godkendt. 

 

5. Drøftelse af ”valgkampagne” til studienævnet november. 

Rene havde gjort sig nogle tanker om, hvad der ikke fungerede sidste år 
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Der blev nedsat et udvalg – der skal udarbejde et kommissorium. 

Udvalget bestod af: 

Rene – formand 

Pia – Sekretær 

Nicole 

Peder 

Kirsten Lambert 
 

6. Drøftelse af overholdelse af deadlines ifm. opgaveafleveringer og skriftlige eksamener.  

Det blev besluttet, at BlackBoard har afleveringsfrist 15 min. efter eksamenen slutter. 

Opgaver afleveret efter denne tidsfrist vil fremover blive afvist. 

 

7. Drøftelse af introforløb for HA og Cand.merc. 
Intro HA: 

En travl uge. Pia og Nicole deltog og fortalte, at de havde det sammen problem som tidligere, med 

at fastholde de nye studerende i grupperne. Dagene er for lange og ca. 60-70% deltog aldrig rigtig 

aktivt. Det var dog positivt, at de i år, havde bygningerne at kigge på – noget helt konkret. 

Peder informerede om, at introforløbet på HA-generel evalueres og vurderes fra år til år. 

De afsluttede introen på Western Camp. 

 

Intro Sport: 

Ulrik informerede, at konceptet er et rollespil, der ender ud i en fremlæggelse af grupperne. En 

fremlægger og resten bliver meget inaktive. 

De afsluttede introen med en cykel- og telttur. 

 

Intro Cand.Merc.: 

Intro om mandagen, hvor begge cand.merc. linjer var samlet, derefter ud på de 2 linjer. Efterføl-

gende samles de igen og var på kanotur på Susåen. 

 

8. Meddelelser. 

Peder informerede om, at der arbejdes på en engelsksproget HA. 

 

Peder skal drøfte begrænsningen af optag af meritter med Torben og dekanen. Punktet er på dags-

ordenen til næste møde. 

 

Kenneth: Informerede om, at der arbejdes på, at flere tager imod tilbuddet om kollegial supervisi-

on. 

 

9. Evt. 

Kenneth påtalte, at nogle øvelseshold er meget små. Det blev aftalt, at tilbagemelding skal ske til 

Peder (skema udarbejdes). Små øvelseshold vil efterfølgende slået sammen. Optællingen skal ske i 

ugerne 41-43. 

 

Pia og Nicole forlod mødet kl. 11.20. 

 

Lukket del: 

 

10. Censorindberetninger.  
Ingen bemærkninger. 

 

 



Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse 

  Syddansk Universitet 

 

3 

 

11. Sager til behandling – HA (almen, generel, sport og merit), Bacheor in Economics and IT. 

14/46793 – Dispensation til udsættelse af 1. års prøven – imødekommet 

14/48852 – Dispensation til udsættelse af 1. års prøven samt 4. forsøg VØ 1 – imødekommet 

14/48883 – Dispensation til 4. forsøg i Strategisk Ledelse – imødekommet 

14/49367 – Dispensation til 4. forsøg og Brancheanalyse og Bachelorprojekt – delvist imøde- 

                   kommet 

14/49429 – Dispensation til forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

14/49963 – Dispensation til ændret eksamensform i Finansiering og Strategisk Ledelse – afslået 

14/50185 – Dispensation til ekstra eksamensforsøg – imødekommet 

14/50420 – Dispensation til udsættelse af 1. års prøven – imødekommet 

14/50451 – Dispensation til udsættelse af 1. års prøven og 5. forsøg i VØ 2 – imødekommet 

14/50561 – Dispensation til forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

14/50663 – Dispensation til udsættelse af 3. forsøg i forandringsledelse – afslået 

14/50665 – Dispensation til at tage et valgfag i stedet for IT og Økonomi – afslået 

14/50697 – Dispensation til ekstra omprøve i Samf. Økonomiske Rammebetingelser – afslået 

14/51146 – Dispensation til 4. forsøg i Samf. Økonomiske Rammebetingelser – imødekommet 

14/51159 – Dispensation til af aflevere Bachelorprojekt i juni 2015 – imødekommet 

14/51198 – Dispensation til 5. forsøg i Samf. Økonomiske Rammebetingelser – imødekommet 

14/51429 – Dispensation til 7. forsøg til Bachelorprojekt – imødekommet 

14/51645 – Dispensation til udsættelse af 1. års prøven - imødekommet 

 

Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde. 

14/47764 – Dispensation til tilmelding omprøve i Samf.Øko – imødekommet 

14/47779 – Dispensation til tilmelding omprøve Videregående Erhvervsjura – imødekommet 

14/47780 – Dispensation til tilmelding omprøve Videregående Erhvervsjura – imødekommet 

14/47781 – Dispensation til tilmelding omprøve Videregående Erhvervsjura – imødekommet 

14/48197 – Dispensation til tilmelding til Eksternt Regnskab – imødekommet 

14/48207 – Dispensation til tilmelding til Organizational psychology – imødekommet 

14/48213 – Dispensation til 4. forsøg i Brancheanalyse – imødekommet 

14/48235 – Endelig merit – imødekommet 

14/48246 – Dispensation til ikke at bruge et forsøg i VØ 2 – afslået 

14/48282 – Dispensation til udsættelse af 1. års prøven – imødekommet  

14/48293 – Dispensation til aflevering af Bachelor projekt – imødekommet 

14/48306 – Dispensation til ekstra eksamensforsøg – imødekommet 

14/48370 – Dispensation til tilmelding af fag E14 - imødekommet 

14/48392 – Dispensation til tilmelding af fag E14 – imødekommet 

14/48680 – Endelig merit – imødekommet 

14/49136 – Endelig merit – imødekommet 

14/49143 – Endelig merit – imødekommet 

14/49145 – Endelig merit – imødekommet 

14/49149 – Endelig merit – imødekommet 

14/49158 – Endelig merit – imødekommet 

14/49173 – Dispensation til forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

14/49189 – Endelig merit – imødekommet 

14/49203 – Dispensation til forhåndsgodkendelse af fag fra AU – delvist imødekommet 

14/49211 – Dispensation til forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

14/49219 – Endelig merit – imødekommet 

14/49235 – Dispensation til omprøve i IT og økonomi – imødekommet 

14/49344 – Dispensation til tilmelding af fag E14 – imødekommet 

14/49428 – Dispensation til forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 
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14/49429 – Dispensation til forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

14/49513 – Dispensation til tilmelding af fag E13 – imødekommet 

14/49615 – Dispensation for fritagelse af faget Statistik – imødekommet 

14/49619 – Endelig merit – imødekommet 

14/49654 – Dispensation om fritagelse af faget Statistik – imødekommet 

14/49693 – Endelig merit – imødekommet 

14/49708 – Dispensation til forhåndsgodkendelse af fag fra RUC – imødekommet 

14/49738 – Dispensation til forhåndsgodkendelse af fag fra AU – imødekommet 

14/49781 – Dispensation til tilmelding af valgfag – imødekommet 

14/49901 – Dispensation til annullering af fritagelse af faget Statistik – imødekommet 

14/49904 – Dispensation til tilmelding af fag på E14 – imødekommet 

14/49941 – Dispensation til annullering af fritagelse af faget Statistik – imødekommet 

14/49945 – Dispensation til tilmelding af Eksternt Regnskab – imødekommet 

14/50007 – Endelig merit – imødekommet 

14/50170 – Dispensation til tilmelding Regnskab og IT og Økonomi – imødekommet 

14/50180 – Dispensation til tilmelding til Eksternt Regnskab – imødekommet 

14/50183 – Dispensation til afmelding af IBM og tilmelding til Obligationsteori – imødekommet 

14/50188 – Dispensation til tilmelding af Eksternt Regnskab og IT og Økonomi – imødekommet 

14/50216 – Dispensation til tilmelding af IT og Økonomi og afmelding af Entreprenørskab – imø- 

                   dekommet 

14/50419 – Dispensation til tilmelding af IT og økonomi og afmelding af Entreprenørskab – imø- 

                   dekommet 

14/50580 – Dispensation til tilmelding af fag på E14 – imødekommet 

14/50606 – Endelig merit – imødekommet 

14/50617 – Dispensation til tilmelding af fag E14 – imødekommet 

14/50661 – Endelig merit – imødekommet 

14/50702 – Endelig merit – delvist imødekommet 

14/50706 – Endelig merit – delvist imødekommet 

14/50716 – Dispensation om forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

14/50724 – Endelig merit – imødekommet 

14/50727 – Endelig merit – imødekommet 

14/50744 – Dispensation til tilmelding af fag E14 – imødekommet 

14/50750 – Dispensation til tilmelding til Finansiering – imødekommet 

14/50751 – Dispensation til tilmelding til Finansiering – imødekommet 

14/50851 – Dispensation til afmelding af studiestartsprøven – imødekommet 

14/50854 – Dispensation til afmelding af studiestartsprøven – imødekommet 

14/50858 – Dispensation til afmelding af Finansiering og Bachelor – imødekommet 

14/50859 – Dispensation til afmelding af Finansiering og Bachelor – imødekommet 

14/50882 – Dispensation til udsættelse af 1. årsprøven og 4. forsøg i VØ 1 – imødekommet 

14/50990 – Dispensation til afmelding af studiestartsprøven – imødekommet 

14/50946 – Endelig merit - imødekommet 

14/51005 – Dispensation til forhåndsgodkendelse udlandsophold – imødekommet 

14/51182 – Dispensation til tilmelding til IT og Økonomi – imødekommet 

14/51270 – Endelig merit – imødekommet 

 

 

 

12. Meddelelser 

Peder informerede om ny procedure i plagiatsager. 
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13. Evt. 

Ingen bemærkninger.  

 

Mødet sluttede kl. 12.00. 

 

29.09.14 / Hanne Larsen  


