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Referat af Studienævnsmøde 

Torsdag 27. juni 2013 kl. 9.00 
 

Deltagere: 

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

Ulrik Wagner Underviserrepræsentant, BSc.merc Sport  

Daniel Trudsholm Sentow Studerende, BSc.merc generel  

Rasmus Due Observatør faglig vejleder – faglig vejleder, cand.merc. 

Stine Roel Observatør - faglig vejleder BSc.merc  

Jesper Køks Andersen Studerende, BSc.merc generel 

Zenia Laila Skytte Søgaard Studerende, cand.merc. (næstformand) 

Jette Risom Konstitueret studienævnssekretær  

Hanne Larsen Sekretær – vikar - referent 

 

Afbud: 

Steen Scheuer  Observatør - professor, ILV  

Roman Butsev Observatør - faglig vejleder, Bachelor in Economics and IT 

Anders Bordum Underviserrepræsentant, BSc.merc og CMFL 

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

Kenneth Schultz Observatør - uddannelseskoordinator, BSc.merc generel 

Nina Toghay  Observatør - faglig vejleder, BSc.merc 

 

 

 

1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 22. maj 2013 

Referatet blev godkendt med følgende kommentar: Daniel står med forkert betegnelse på referat.  

 

2. Meddelelser fra formanden: 

- Peder bød velkommen til de 2 nye faglige vejledere Stine og Rasmus og sagde farvel og tak 

for godt samarbejde til Jesper og Daniel. 

- Peder fortalte lidt om studienævnets opbygning og arbejde.  

- Invitation til uddannelsesdag i uge 34 eller 35 for de 5 EØ-studieledere + de 5 studienævns-

næstformænd. 

- Daniel skal besøge sit gamle gymnasium – der er en SDU-stand, hvor han skal reklamere for 

uddannelsen. 

- EØ-SL arbejder med en Ambitionsreform af den erhvervsøkonomiske uddannelse.  

- Vi har modtaget fuld positiv akkreditering fra ACE Danmark.  

- Ulrik: vi indgår i et fælles projekt på Sports Management med UC Lyngby (vært), Esbjerg og 

Ålborg – en 24-timersbattle over en case-problemstilling. Der er en pris til det vindende hold. 

 

3. Orientering om rektors 12 timers undervisningsregel på bacheloruddannelserne  

Peder orienterede om, at rektor har bestemt, at alle skal have mindst 12 timers undervisning om 

ugen på bacheloruddannelsens 4 første semestre. Dette mål opfylder vi, da vi har ca. 16 timers un-

dervisning på de 4 første semestre af den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse.   

 

4. Orientering om dimission. 

Dimission lørdag den 29. juni 2013 fra 16.00 -18.00 – den traditionelle del. Derefter studenterfest. 
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Peder anbefalede, at de studerende på cand.merc skulle snakke sammen om en evt. fast dimissi-

onsdato. 

 

5. Orientering om intro og RUS-tur. 

HA ‘er + meritter (internationale og generelle) tager til Western camp. 

Introprogrammet er godt kørende, samme koncept som sidste år. 

Sporten: Rollespil – fiktiv case. RUS-tur ikke helt på plads, men der er 2 studerende, der arbejder 

med sagen. 

Cand.merc: Intro som det plejer. RUS-tur foregår via kano på Susåen.  

 

Det blev diskuteret, om undervisningen skal starte allerede i uge 36 i samme uge, som der afhol-

des introuge, da antallet af undervisninger forkortes med én uge. Peder undersøger. 

 

6. Godkendelse af fagbeskrivelser. 
a. Organization: http://www.sam.sdu.dk/study/fagbasen/fagbesk.shtml?fag_id=15118 

Godkendt med kommentarer. Peder skal undersøge om litteraturen “Bryman, Allan & Emma Bell, 2007; Busi-

ness Research Methods, Oxford: Oxford University” er aktuel 
b. Research Methods: http://www.sam.sdu.dk/study/fagbasen/fagbesk.shtml?fag_id=15117  

Godkendt 
c. Regnskab: http://www.sam.sdu.dk/study/fagbasen/fagbesk.shtml?fag_id=24309  

Godkendt. 

 

7. Godkendelse af plan for undervisningsevaluering.  
Peder trækker en rapport, som kommer med på næste studienævnsmøde. De enkelte undervisere 

får lov at kommentere. 

 

Xenia påpegede, at det burde være muligt at kunne evaluere på enkelte undervisere i fag, hvor der 

indgår flere undervisere. Peder anbefalede, at kommentarfeltet blev brugt. Diskussion om evalue-

ring på enkelte undervisere tages op på august-mødet. 

 

8. Godkendelse af lærerpåsætning 
HA: Godkendt med kommentarer. 

 

       International: Mangler 2 undervisere på Metodefagene – ellers godkendt. 

 

9. Godkendelse af ny linjebeskrivelse for Sport og Event. 
Ulrik gennemgik den nye linjebeskrivelse. Blev godkendt at studienævnet, lægges på hjemmesi-

den som foreløbig og Jette sender den til Dekanen til endelig godkendelse. 

Fagbeskrivelse udarbejdes til forår 2014. 

 

10. Evt. 

 

Jesper: vedr. møde med CBS/Peder. Mødet blev aflyst af CBS pga. ændring af optagelsesbekendt-

gørelsen. 

Problemer med optagelse til CBS. Peder påpegede, at der sker fejl fra deres optagelseskontor, og at 

I bare skal blive ved at søge. 

 

Næste møde: 21. august 2013 kl. 9.00-13.00 (med deltagelse af suppleanter). 

 

Stine og Rasmus forlod mødet kl. 11.20. 

 

http://www.sam.sdu.dk/study/fagbasen/fagbesk.shtml?fag_id=15118
http://www.sam.sdu.dk/study/fagbasen/fagbesk.shtml?fag_id=15117
http://www.sam.sdu.dk/study/fagbasen/fagbesk.shtml?fag_id=24309
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Lukket del: 

 

11. Meddelelser  
Zenia – fordeling af eksamener. Der er meget stor belastning på de studerende i eksamensperio-

den. Planlægningen af eksamen tages op på mødet i august. 

 

12. Censorindberetninger 

Ole Bjørn har skrevet en kommentar til de studerendes selvstændighed ellers ingen kommentarer. 

 

13. Sager til behandling – HA (almen, generel, sport og merit)  
13/41890 disp. 4. forsøg i Kvantitative analyseredskaber del 2 – imødekommet 

13/42286 disp. 4 forsøg i Brancheanalyse – imødekommet 

13/41634 disp. tilmelding til reeksamen i Bachelorprojekt – imødekommet 

13/41623 merit forhåndsgodkendelse af udenlandsophold – delvist imødekommet 

13/41590 disp. tilmelding til reeksamen – delvist imødekommet 

13/41589 disp. 5. forsøg i Finansiering – imødekommet 

13/41587 disp. undervisningstilmelding fag på 1. semester – imødekommet 

13/40272 merit forhåndsgodkendelse af merit for Videnskabelig Metode – imødekommet 

13/40260 merit forhåndsgodkendelse af valgfag – imødekommet 

13/41192 merit forhåndsgodkendelse af valgfag – imødekommet 

13/41201 merit endelig godkendelse af fag – delvist imødekommet 

13/39482 merit forhåndsgodkendelse af udenlandsophold – imødekommet 

13/39480 merit forhåndsgodkendelse af udenlandsophold – imødekommet 

13/39481 merit forhåndsgodkendelse af udenlandsophold – imødekommet 

13/39478 merit forhåndsgodkendelse af udenlandsophold – imødekommet 

13/41229 disp. ansøgning om at få rykket reglen om studieaktivitet – imødekommet 

13/41224 merit forhåndsgodkendelse af udenlandsophold – imødekommet 

13/41219 disp. ansøgning om ekstra tid + udsættelse af bachelorprojekt til F14 – imødekommet 

13/39453 disp. ansøgning om at tage bestået prøve om – ej imødekommet 

13/39432 disp. ansøgning om at tage bestået prøve om – ej imødekommet 

13/39412 disp. 4. forsøg i Virksomhedens økonomi del 2 – imødekommet 

13/41183 disp. 4. forsøg i Finansiering – imødekommet 

13/41273 disp. udsættelse af afleveringsfrist – ej imødekommet 

13/41661 disp. 4. forsøg i Virksomhedens økonomi del 2 – ej imødekommet 

13/41612 disp. ændring af eksamensform – imødekommet 

13/37906 disp. ansøgning om ekstra tid samt ændring af eksamensform – imødekommet 

13/37844 disp. tilmelding til eksamener trods for sen tilmelding – delvist imødekommet 

13/36930 disp. ansøgn. om ekstra tid – imødekommet 

13/36164 disp. ansøgn. om 5. forsøg i Finansiering og 7. forsøg i IT og økonomi – delvist imøde-

kommet 

13/35459 disp. ansøgn. om ekstra tid – imødekommet 

13/35370 disp. ansøgn. om 4. forsøg i Erhvervsøkonomisk seminar - imødekommet 

 

14. Sager til behandling – Bachelor in Economics and IT 

13/41684 disp. ansøgning om ændring af fag - imødekommet  

13/41080 disp. ansøgning om ændring af fag – imødekommet 

13/40190 disp. afmelding/tilmelding af eksamener – imødekommet 

13/38181 disp. afmelding/tilmelding af eksamener – imødekommet 

13/36403 disp. tilmelding til eksamen trods for sen tilmelding – imødekommet 

13/36176 disp. tilmelding til eksamen trods for sen tilmelding – imødekommet 
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13/35405 ansøgn. om 4. forsøg i Social Science and Methodology - imødekommet 

 

15. Sager til behandling – Cand.merc. 

13/39410 merit forhåndsgodkendelse af valgfag – imødekommet 

13/39471 merit forhåndsgodkendelse af valgfag - imødekommet 

13/41582 disp. 4. forsøg i Kandidatspeciale – imødekommet 

13/40290 merit forhåndsgodkendelse af valgfag – imødekommet 

13/40269 merit forhåndsgodkendelse af valgfag – imødekommet 

13/41210 merit forhåndsgodkendelse af valgfag – imødekommet 

13/41093 merit endelig godkendelse af valgfag - imødekommet 

 

Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 

 

16. Evt. 

Næste møde afholdes den 21. august 2013 kl. 09.00. 

 

Mødet sluttede kl. 13.00. 

 

 

27.06.13 / Hanne Larsen / Jette Risom 


