Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse
Syddansk Universitet

Referat af Studienævnsmøde
Tirsdag 17. november 2015 kl. 8.30
Deltagere:
Kenneth Schultz
Ulrik Wagner
Anna Lund Jepsen
Susanna Abou Taha
Pia Stampe
Louise Arense Roth Pedersen
Jette Risom
Hanne Larsen

Formand, underviserrepræsentant, BSc.merc generel
Underviserrepræsentant, BSc.merc Sport
Studieleder
Studerende, BSc.merc generel
Studerende, BSc.merc generel
Observatør - faglig vejleder BSc.merc
Observatør – udd.koordinator, bachelor in Economics / IT
Studienævnssekretær – referent

Fraværende med afbud:
Rie Thomsen
Sidra Tel Ain Malik
Per Servais
Annemarie Knabe Petersen
Susanne Nordestgaard Kaas
Steen Scheuer

Underviserrepræsentant, cand.merc.
Studerende, BSc.merc generel
Observatør – udd.koordinator, bachelor in Economics / IT
Observatør – Studieservice-sl.
Observatør – Studieservice-sl.
Observatør - udd.koordinator, Cand.merc.

Fraværende uden afbud:

1.

Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 19. oktober 2015.
Referatet blev godkendt.

2.

Information fra uddannelsen Business Economics & IT.
v/Jette: Semesteret er godt i gang, eksamensplanlægningen er færdig og der er gang i skemaplanlægning for F16.
Det er aftalt, at uddannelsen flytter til studieservice-sl til foråret 16.
Ulrik har møde med prodekan Ole Friis om denne uddannelse.

3.

Indstilling til ny observatør til erstatning for Per Servais.
Per Servais er pt. linjeansvarlig for uddannelsen, men skal flytte til Odense. Studienævnet anbefaler, at Jette fortsætter som observatør i Studienævnet til der foreligger en afklaring.
ALJ er studieleder på uddannelsen.

4.

Godkendelse af eksamensplan for Economics and IT.
Eksamensplanen blev godkendt.

5.

Drøftelse om man kan tilsige de studerende til at komme eks. om morgenen og så lave en
eksamensrækkefølge på dagen på baggrund af mange udeblivelser til de mundtlige eksamener v/KSC.
Studienævnet anbefaler, at der bliver lavet et pilotprojekt med faget Finansiering.
Anna og Kenneth holder møde med teamleder Karen fra Studieservice.

6. Drøftelse af valgfag fremadrettet v/ALJ.
Studienævnet drøftede problematikken med de mange valgfag i Slagelse.
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Det blev anbefalet, at reducere antallet af valgfag og udvide antallet af valgfag ved at forhåndsgodkende valgfag fra Odense samt evt. lægge et engelsk valgfag ind, så der kan samlæses på tværs
af PBA og HA og derudover anbefale de studerende, at de bruger valgfagssemesteret til at tage på
et udlandsophold.
7. Drøftelse af suppleringsfag på cand.merc. v/ALJ.
Studienævnet anbefaler, at der for de fag i Slagelse, som kan bruges til suppleringsfag, udarbejdes
en særlig 5 ECTS fagbeskrivelse. De studerende følger det ordinære fag, men står af undervejs.
Alle suppleringsfag i Odense er på engelsk.
8. Drøftelse af fremtidige kriterier for bemanding af øvelsesundervisning og mulighederne for
rekruttering hertil v/KSC.
Studienævnet anbefaler, at vi får studenter instruktorer til alle øvelsestimer og at det ikke nødvendigvis skal være studerende fra egen campus.
Det forudsætter:
- bedre udvælgelseskriterier
- samtale
- større udvalg/søgning
9. Godkendelse af ændring af fagbeskrivelse IT og Erhvervsøkonomi samt IT og Økonomi i
Sports- og eventsektoren.
Studienævnet godkendte fagbeskrivelserne. Kenneth påtalte at den ene eksamensform er en
hjemmeopgave.
10. Meddelelser fra formanden.
- Kenneth informerede fra HA-lærermødet
- Strategiprocessen er ude i de enkelte institutter og der skal vælges 3 strategiske tiltag.
- Underviserne er fordelt på forskellige institutter, så vi kalder os Campus Slagelse
- Vigtigt at få de studerende til at udfylde evalueringerne.
Meddelelser fra studielederen
- Informerede om valg undervejs. Det blev forslået, at Steen Scheuer eller Torben Andersen holder
foredrag på MSCM, Martin Senderowitz på GMIM og de faglige vejledere på HA.
Ulrik anbefalede, at vi forsøger at brande Slagelse så meget som muligt.
- På cand.merc. er der åbent for optag i runde 2.
- Hvornår skal døren lukkes til de skriftlige stedprøver. Det anbefales, at der lukkes senest 30 min.
før eksamens start af hensyn til den uro, det giver, når studerende skal til at sætte PC’er mm. op.
- De digitale blanketter for kandidat specialer og bachelorprojekter er nu gældende og på vores
hjemmeside.
- Valg undervejs. Det blev anbefalet, at nedenstående repræsenterer Campus Slagelse på følgende
uddannelser:
MSCM: Steen Scheuer eller Torben Andersen
GMIM: Martin Senderowitz
samt de 2 faglige vejledere.
Det anbefales at standen kommer til at ligge ved siden af Odenses stand, hvor ALJ vil repræsentere uddannelserne fra Odense.
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Meddelelser fra næstformanden
Ingen bemærkninger.
11. Evt.
Ingen bemærkninger.
Jette forlod mødet 9.15
Louise forlod mødet 10.25

Lukket del:
1. Censorindberetninger.
Ingen bemærkninger.
2. Klagesager til behandling.
Der blev gennemgået/informeret om 1 sag.
3.

Dispensationsansøgninger.
15/45329 – Disp. 4. forsøg i Samf.Øko. og 5. forsøg i Brancheanalyse – imødekommet
15/57721 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Odense - afslået
15/59692 – Disp. til 5. forsøg i Kvan.ana. del 2 og 4. forsøg i Samf-øko. – imødekommet
15/60577 – Disp. ændring af endelig merit – afslået
15/61280 – Disp. afmelding af valgfag - imødekommet
15/61282 – Disp. udsættelse af 1. års prøven – imødekommet – imødekommet
15/61318 – Disp. til fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet – imødekommet
15/62342 – Disp. udsættelse af 1. års prøven – imødekommet
15/61351 – Disp. udsættelse af 1. års prøven – imødekommet
15/61832 – Disp. udsættelse af 1. års prøven – imødekommet
15/61833 – Disp. 7. forøg i VØ del 2 – imødekommet
15/61865 – Endelig merit - imødekommet
15/61875 – Disp. afmelding af fag og ny studieplan – imødekommet
15/62191 – Disp. udsættelse af 1. års prøven – imødekommet
15/62195 – Endelig merit - imødekommet
15/62237 – Disp. udsættelse af 1. års prøven – imødekommet
15/62240 – Disp. 4. forsøg i VØ del 1 og 2 – delvist imødekommet
15/62287 – Disp. afmelding af valgfag – imødekommet
15/62306 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS - imødekommet
15/62307 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS - imødekommet
15/62505 – Disp. udsættelse af 1. års prøven – imødekommet
15/62519 – Disp. 4. forsøg i VØ del 2 – afslået
15/62522 – Disp. afmelding af 2 fag – delvist imødekommet
15/62923 – Disp. afmelding af valgfag – imødekommet
15/62926 – Disp. tilmelding Samf.Øko. – imødekommet
15/62940 – Disp. bedømmelse af obl. Aktivitet i Finansiering – imødekommet
15/62941 – Disp. bedømmelse af obl. Aktivitet i Finansiering – imødekommet
15/62942 – Disp. bedømmelse af obl. Aktivitet i Finansiering – imødekommet
15/62943 – Disp. udsættelse af 1. års prøven – imødekommet
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15/62960 – Disp. 5. forsøg i VØ del 2 – imødekommet
15/62972 – Disp. fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet – afslået
15/62995 – Disp. ændret eksamensform i Finansiering – delvist imødekommet
15/63006 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag SDU Odense – afslået
15/63009 – Disp. fortsættelse af studie trods manglende 1. års prøve – afslået
15/63010 – Disp fortsættelse af studie trods manglende 1. års prøve – afslået
15/63011 – Disp. ændring af tidligere merit – afslået

4.

Meddelelser.
Ingen bemærkninger.

5.

Evt.
Ingen bemærkninger.
Anna forlod mødet 10.45
Mødet sluttede kl. 11.00.

3.12.15 / Hanne Larsen
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