Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse
Syddansk Universitet

Referat af Studienævnsmøde
Mandag 19. oktober 2015 kl. 12.30
Deltagere:
Kenneth Schultz
Ulrik Wagner
Anna Lund Jepsen
Sidra Tel Ain Malik
Susanna Abou Taha
Pia Stampe
Annemarie Knabe Petersen
Hanne Larsen

Formand, underviserrepræsentant, BSc.merc generel
Underviserrepræsentant, BSc.merc Sport
Studieleder
Studerende, BSc.merc generel
Studerende, BSc.merc generel
Studerende, BSc.merc generel
Observatør – studiekontakten-ILV
Studienævnssekretær – referent

Fraværende med afbud:
Rie Thomsen
Per Servais
Louise Arense Roth Pedersen
Steen Scheuer

Underviserrepræsentant, cand.merc.
Observatør – udd.koordinator, bachelor in Economics / IT
Observatør - faglig vejleder BSc.merc
Observatør - udd.koordinator, Cand.merc.

Fraværende uden afbud:

1.

Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 24. september 2015.
Referatet blev godkendt.

2.

Information fra uddannelsen Business Economics & IT.
Ingen bemærkninger.

3.

Drøftelse af resultat fra exam monitor.
Der var ingen bemærkninger til de ønskede trækninger.

4.

Indstilling af næstformand til studienævnet.
Studienævnet indstiller Pia Stampe som ny næstformand i Studienævnet.

5.

Drøftelse af evaluering af studiestart v/ALJ.
Anna gennemgik notatet. Det blev noteret, at der skal tages stilling til hvilke oplysninger, der skal
sendes ud til de studerende i deres velkomstbrev bl.a. mere fokus på teambuilding, for at de er
bedre informeret inden studiestart.

6. Godkendelse af ekstra eksamen i Internt Regnskab med ændret eksamensform.
Studienævnet godkendte eksamensformen.
7. Godkendelse af udkast til principper for talentudvikling v/Anna.
Med indkaldelsen var udsendt studielederens forslag til høringssvar. Studienævnet kunne godkende disse og svaret fremsendes til Uddannelse og Kvalitet.
8. Drøftelse af Studiemiljøundersøgelsen 2015.
Det er stadig en udfordring i Slagelse, at der mangler udendørsarealer eller hyggelige områder til
de studerende.
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Studienævnet anbefaler også en mentor/coat ordning for studerende på 1. og 2. semester for at
hjælpe de studerende godt i gang med studiet.
Der fremsendes forslag til gruppen for studiemiljøundersøgelsen.
9. Godkendelse af eksamensplaner.
Studienævnet godkendte eksamensplan for HA med mindre rettelser og eksamensplanen for
cand.merc.
10. Godkendelse af ændret pensum til eksamen E15 i forhold til fagbeskrivelserne.
Ændringer blev godkendt.
11. Drøftelse af karakterstatistik for E14 og F15 v/Anna.
Studienævnet diskuterede den udarbejdede karakterstatistik.
Overordnet set bemærkede Studienævnet, at nogle fag har meget høje beståelsesprocenter. Det kan
være fordi faget målbeskrivelse ikke giver mulighed for den fornødne differentiering ved karaktergivningen.
Studienævnet vil anmode om, at de fagansvarlige i fag med meget høje beståelsesprocenter analyserer fagenes målbeskrivelser for at vurdere, om målbeskrivelserne i fagene giver mulighed for en
tilstrækkelig differentiering. Endvidere er det aftalt, at studielederen og vice- institutlederen tager
en drøftelse med de relevante fagansvarlige med henblik på at identificere eventuelle andre årsager
til de meget store beståelsesprocenter.
12. Drøftelse af studiestartsundersøgelse v/Anna
Se under punkt 5.
13. Meddelelser fra formanden.
Information om godkendelse af formand, studieleder og nyt VIP-medlem i studienævnet.
Tilbagemelding vedr. digital aflevering af specialer.
Meddelelser fra studielederen
Information om organisationsændring i servicecenteret.
Meddelelser fra næstformanden
Ingen bemærkninger.
14. Evt.
Valg v/Pia:
Pia har lavet nogle forsalg til valgkampagnen og de 3 studenter medlemmer arbejder videre med
projektet.
Lukket del:
1. Censorindberetninger.
Ingen bemærkninger.
2. Klagesager til behandling.
Der blev gennemgået/informeret om 1 sag.
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3.

Dispensationsansøgninger.
15/57371 – endelig merit – imødekommet
15/57862 – Endelig merit – delvist imødekommet
15/58003 – Endelig merit – afslået
15/58351 – Endelig merit – delvist imødekommet
15/58366 – Disp. til ny studieplan – imødekommet
15/58415 – Disp. 4. forsøg i VØ del 2 – afslået
15/58436 – Disp. fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet – imødekommet
15/58536 – Disp. afmelding af valgfag – imødekommet
15/58571 – Endlig merit - imødekommet
15/58589 – Disp. til afmelding af valgfag – imødekommet
15/58699 – Disp. til fortsættelse af studie trods manglende deltagelse i studiestartsprøven – afslået
15/58730 - Disp. til fortsættelse af studie trods manglende deltagelse i studiestartsprøven – imødekommet
15/58869 – Disp. tilmelding fag E155 – imødekommet
15/58936 - Disp. til fortsættelse af studie trods manglende deltagelse i studiestartsprøven – afslået
15/58944 – Disp. ny studieplan – imødekommet
15/58950 – Disp. til ekstra eksamen i Seminar i Finansiering – afslået
15/58970 – disp. til at få slettet forsøg i Samf. Øko. - afslået
15/58977 – Disp. skift af valgfag – imødekommet
15/59238 – Disp. forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet
15/59271 – Disp. til fortsættelse af studie trods manglende deltagelse i studiestartsprøven – afslået
15/59341 – Disp. ny studieplan – imødekommet
15/59353 – Disp. 4. forsøg i Seminar i Finansiering - imødekommet
15/59490 – Disp. udsættelse af 1. års prøven samt 4-. Forsøg i flere fag – imødekommet
15/59494 – Disp. 4. forsøg i Samf.Øko. og Forandringsledelse - imødekommet
15/59692 – Disp. 5. forsøg i Kvan.ana. del 2 og 4. forsøg i Samf.øko - afslået
15/60214 – Disp. til 4. forsøg i Kvan.ana. del 1 og bachelorprojekt – afslået
15/60284 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Odense – afslået
15/60290 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Odense – afslået
15/60304 – Disp. til 4. forsøg i Seminar i Finansiering – imødekommet
15/60305 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Odense – afslået
15/60720 – Disp. til ekstra eksamen og ændret eksamensform i Regnskab – imødekommet
15/60721 – Disp. til ekstra eksamen og ændret eksamensform i Regnskab – imødekommet
15/60722 – Disp. til ekstra eksamen og ændret eksamensform i Regnskab – imødekommet
15/60723 – Disp. til ekstra eksamen og ændret eksamensform i Regnskab – imødekommet
15/60725 – Disp. til ekstra eksamen og ændret eksamensform i Regnskab – imødekommet

4.

Meddelelser.
Ingen bemærkninger.

5.

Evt.
Kenneth foreslog, at alle studerende der skal op mundtlig en given dag opdeles i to hold – et morgenhold og et middagshold. Alle der skal op inden middag (morgenholdet) skal møde på et tidspunkt før den første eksamen om morgenen. Alle der ifølge eksamenslisten skal op efter middag
skal møde sidst på formiddagen. Der skal stadig udarbejdes lister med rækkefølger.
En sådan fremgangsmåde vil kunne spare tid og ressourcer til afvikling af mundlig eksamen, da
mange studerende erfaringsmæssigt udebliver fra den mundtlige eksamen. Kenneth foreslog, at
punktet kommer på dagsordenen til næste møde i studienævnet.
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Anna skal informere de studerende om speciale mandag den 26. oktober.
Vejledere til speciale fordeles af Steen Scheuer og Anna.
Mødet sluttede kl. 15.40.
26.10.15 / Hanne Larsen
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