
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse 

  Syddansk Universitet 

 

1 

 

Referat af Studienævnsmøde 

Torsdag 24. september 2015 kl. 9.00 
 

Deltagere: 

Kenneth Schultz Uddannelseskoordinator, BSc.merc general 

Ulrik Wagner Underviserrepræsentant, BSc.merc Sport  

Sidra Tel Ain Malik Studerende, BSc.merc generel 

Anna Lund Jepsen Studieleder 

Per Servais Observatør – udd.koordinator, bachelor in Economics / IT 

Pia Stampe Observatør - faglig vejleder BSc.merc 

Louise Arense Roth Pedersen Observatør - faglig vejleder BSc.merc 

Susanne Nordestgaard Kaas  Observatør – studiekontakten-ILV 

Hanne Larsen Studienævnssekretær – referent 

 

Fraværende med afbud: 

Rie Thomsen Underviserrepræsentant, cand.merc.  

Steen Scheuer  Observatør - udd.koordinator, Cand.merc. 

 

Fraværende uden afbud: 

Susanna Abou Taha  Studerende, BSc.merc generel. 

 

 

1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 13. august 2015. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Information fra uddannelsen Business Economics & IT. 

Der er blevet ansat en ny undervisningsassistent i macro-economics. 

Der er lærermøde tirsdag den 29. september 2015, hvor der bl.a. skal koordineres eksamen til ja-

nuar. 

Der var indskrevet ca. 35 studerende på studiet, og ca. 25 mødte op.  

 

3. Drøftelse Resultat fra exam monitor. 

Punktet blev udskudt til næste møde. 

 

4. Drøftelse af mulighed for at anvende fagbeskrivelsen af faget Marketing fra Odense i stedet 

for den nuværende og deltagelse i projekt om distribueret undervisning. 

Det er et initiativ, der er opstået i forbindelse med strategiprocessen, hvor der ønskes en bedre ud-

nyttelse af IT og undervisere på tværs af Campusser. 

Der er nedsat et udvalg, som har udpeget 4 fag. Anna har foreslået faget Marketing, da der er me-

get synergi i dette. 

Studienævnet anbefaler, at der arbejdes videre med forslaget. 

 

5. Drøftelse af evaluering af studiestart v/Anna. 

Punktet blev udskudt til næste møde. 
 

6. Godkendelse af ændret afleveringstidspunkt til eksamen på BlackBoard. 

Studienævnet godkendte af afleveringer ved stedprøver sættes til et kvarter efter eksamensafslut-

ningen på stedprøver på BlackBoard.  

Studienævnet godkendte at afleveringer af bl.a. take-home opgaver og projekter sættes til eksa-
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mensafslutningen på BlackBoard. 

 

7. Drøftelse af valg 2016 – hvordan griber vi det an i år. 

Studienævnet anbefaler, at der skal være suppleanter på alle stillerlister. 

Pia foreslog, at der blev lavet et oplæg, hvor det beskrives, hvad det vil sige at være medlem af 

Studienævnet. De vil prøve at være lidt mere proaktive, således at de ambitiøse studerende bliver 

interesseret i at deltage og evt. bruge det i deres fremtid. 

Studentermedlemmerne laver et udkast til en drejebog. 

 

8. Godkendelse af spørgsmålet om bibeholdelse (af mulighed for) papirversion aflevering af 

speciale på cand.merc. 

Studienævnet vil gerne have muligheden for at aflevere både specialer og bachelor-projekter i pa-

pirversion. Når IT-systemerne bliver bedre til at håndtere, at censor og eksaminator kan skrive no-

tater ind, vil Studienævnet igen tage stilling til spørgsmålet. 

 

9. Drøftelse af usædvanlige forhold. 

Studienævnet gennemgik dokumentet og havde ingen bemærkninger til dette. 

 

10. Godkendelse af ændring i fagbeskrivelse New Venture Creation and Market Analysis. 

Ændring blev godkendt med rettelser (15 min. pr. studerende).  

 

11. Godkendelse af sekvens for optælling på øvelseshold. 

Det blev vedtaget at der skulle foretages 3 optællinger – uge 41, 44 og 47. 

begrundelsen er, at der er øvelseshold, hvor der ikke er ret mange studerende, der møder op. På 

sigt kunne det være en ide at sammenlægge disse øvelseshold. Mulige sammenlægninger skal ad-

viseres til de studerende ved semesterstart på grund af potentielle skemaændringer. 

 

12. Meddelelser. 

Ingen meddelelser. 

 

13. Evt. 

Pia: Faget Brancheanalyse er rykket fra 2. til 3. semester og det betyder, at næste gang faget udby-

des er i efterår 16. Det har den konsekvens, at studerende, der ikke har bestået faget og måske kun 

mangler dette, får deres studie udskudt. De faglige vejeledere, kan dog vejlede de studerende i at 

søge dispensation for et andet fag, eller blive betinget optaget på deres kandidat-studie. 

Anna oplyste, at der i en sådan situation med ændring af studiet, kan forslås en ekstra eksamen. 

Pia kan til næste studienævnsmøde bringe spørgsmålet op. 

 

Kenneth: Der er et problem med forelæsere i faget IT og Økonomi. De er ikke kandidater endnu. 

Problemet undersøges nærmere. 

 

Kenneth: Er det universitet der fastlægger antal undervisningsuger i semestrene? Anna henviste til 

Fakultetets rammer og beslutninger 2015, hvor der som hovedregel er 15 uger pr. semester. 

Der er evt. mulighed for at lægge introen i uge 35. Studiekontakten checker op på dette til næste 

semesterstart. 

 

Per forlod mødet kl. 10.40. 

Pia og Louise forlod mødet kl. 10.50 
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Lukket del: 

 

1. Censorindberetninger.  
Ingen bemærkninger. 

 

2. Klagesager til behandling. 

Der blev gennemgået/informeret om 6 sager. 

 

3. Dispensationsansøgninger. 

 

15/51774 – Disp. Tilmelding omprøve Samfundsøkonomiske Rammebetingelser – imødekommet 

15/52761 – Endelig merit – imødekommet 

15/52767 – Disp. til ikke at bruge et forsøg - imødekommet 

15/52798 – Disp. afmelding omprøve og valgfag – imødekommet 

15/52806 – Disp. til at skrive speciale i F16 - imødekommet 

15/52938 – Disp. tilmelding omprøve i IT & Økonomi – imødekommet 

15/52947 – Disp. til bedømmelse af BP - afslået 

15/52957 – Disp. forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

15/53298 – Disp. ekstra omprøve i Corporate Finance supp. – afslået 

15/53404 – Disp. ekstra omprøve i Corporate Finance supp. - afslået 

15/53412 – Endelig merit – imødekommet 

15/53419 – Endelig merit – imødekommet 

15/53427 – Disp. forsættelse af studie trods manglende studieaktivitet - imødekommet 

15/53434 – Disp. forhåndsgodkendelse fag på CBS – imødekommet 

15/53463 - Endelig merit – imødekommet 

15/53475 – Endelig merit – imødekommet 

15/54418 – Endelig merit – imødekommet 

15/54545 – Endelig merit – imødekommet 

15/54563 – Disp. ny studieplan – imødekommet 

15/54621 – Disp. 6. forsøg i Finansiering og VØ del 2 - imødekommet 

15/54633 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Odense – afslået 

15/54637 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Odense – imødekommet 

15/54656 – Disp. til bedømmelse af eksamensopgave i Sem i Finansiering – afslået 

15/54670 – Disp. til at få slettet et eksamensforsøg - afslået 

15/54705 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Odense – imødekommet 

15/54706 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Odense – imødekommet 

15/54711 – Endelig merit – imødekommet 

15/54854 – Endelig merit – imødekommet 

15/54863 – Endelig merit – imødekommet 

15/54941 – Disp. skift af grundhold – afslået 

15/54942 – Disp. skift af grundhold – afslået 

15/54943 – Disp. skift af grundhold – afslået  

15/54982 – Disp. forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

15/55167 – Endelig merit – delvist imødekommet 

15/55553 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på KU – afslået 

15/55699 – Disp. ny studieplan - imødekommet 

15/55721 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Odense – imødekommet 

15/55782 – Endelig merit – imødekommet 

15/55799 – Endelig merit – imødekommet 

15/55886 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Odense – imødekommet 
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15/55889 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Odense – imødekommet 

15/55906 – Disp. fritagelse af Kvan.ana. del 2 – imødekommet 

15/55941 – Disp. 5. forsøg i Samf.Øko. – imødekommet 

15/55945 – Disp. udsættelse af 1. årsprøven og 4. forsøg i VØ del 2 – imødekommet 

15/56417 – Endelig merit – imødekommet 

15/56497 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

15/57074 – Endelig merit – afslået 

15/57080 – Endelig merit - afslået 

15/57125 – Endelig merit – imødekommet 

15/57131 – Endelig merit – imødekommet 

15/57154 – Disp. fortsættelse af studie trods manglende deltagelse i studiestartsprøven – afslået 

15/57164 – Disp. 10. forsøg i Samf.øko. og 9. forsøg i Finansiering – afslået 

15/57229 – Disp. til- og afmelding af fag – imødekommet 

15/57249 – Endelig merit – delvist imødekommet 

15/57264 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Odense – imødekommet 

15/57283 – Disp. tilmelding af valgfag – imødekommet 

15/57635 – Disp. skift af valgfag – afslået 

15/57686 – Disp. ny studieplan – imødekommet 

15/57721 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Odense – afslået 

 

 

4. Meddelelser. 

Ingen bemærkninger. 

 

5. Evt. 

Ingen bemærkninger. 

 

Mødet sluttede kl. 11.30. 

 

30.9.15 / Hanne Larsen  


