Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse
Syddansk Universitet

Referat af Studienævnsmøde
onsdag den 6. oktober 2010 kl. 12.00
Deltagere:
Peder Madsen (formand)
John Kondrup
Johannes Harder
Eva Bang
(næstformand)
Casper Rasch Hansen
Kenneth Schultz
Vibeke Toft Müller
Maria Lang
Peiter Brink
Lene Forsingdal Jakobsen

Studieleder, HA
Underviserrepræsentant, HA
Underviserrepræsentant, HA
Studerende, CMFL
Studerende, HA Sport
Observatør – uddannelseskoordinator, HA
Observatør – studieleder Bachelor in Economics and IT
Observatør – sekretær, HA
Observatør – faglig vejleder
Studienævnssekretær – referent

Afbud:
Steen Scheuer
Susie S. Lindhardt Lerche

Observatør – professor
Observatør – sekretær, Bachelor in Economics and IT

Udeblevet:
Thomas Nyborg

Studerende, HA Almen

Peder indledte mødet med at byde velkommen til Peiter, som er faglig vejleder. Peiter vil,
sammen med de 2 nye faglige vejledere - Louise og Michelle – skiftes til at deltage i Studienævnsmøderne.
1.

Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 18. august 2010
Godkendt uden kommentarer.

2.

Meddelelser fra formanden:
- der afholdes brobygning for mulige kommende studerende 27.-29. oktober
- der er nedsat en task force som arbejder på at ændre den nuværende Bachelor in Economics and IT til en engelsksproget HA-linje
- der har været afholdt strategidag blandt studielederne, hvor der var fokus på cand.merc
samt øget valgfagsudbud på 5. semester
- Lene har modtaget en del foldere (Studieteknik for studiestartere, undgå eksamenssnyd
og læsegrupper). Peder foreslog at de faglige vejledere uddeler disse brochurer
- vi skal huske at der skal afholdes valg til Studienævnet blandt de studerende i november måned
- der er kommet nye eksamens- og uddannelsesbekendtgørelser, hvilket bl.a. betyder
følgende ændringer:
* ekstra eksamensforsøg skal fremover behandles af Studienævnet – ikke Ministeriet
* det er ikke længere muligt at optage mundtlig eksamen
* frameldingsfristen til eksamen er ændret fra 1 til 2 uger
* offentliggørelsen af karakterer er ændret fra 6 til 4 uger
* der er krav til deltagelse i 1. årsprøven
* klagereglerne er ændret
Meddelelser fra næstformanden:
Eva er startet på cand.merc. i Forandringsledelse og hun synes det går rigtig godt. Der er
21 studerende på holdet + 2 som læser enkeltfag
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3.

Godkendelse af fagbeskrivelser F11
Følgende fagbeskrivelser blev godkendt med enkelte rettelser:
Seminar i Finansiering
Marketing (mangler dog en fagansvarlig)
Brancheanalyse
Videregående Kvantitative Analyser
IT & Økonomi i Sports- og Eventsektoren
Studieophold og praktikrapport
Høring om fællesfag:
Bachelorprojekt:
– eneste kommentar var om ikke der også skal stå ”februar” de to gange hvor der er
nævnt tidspunkt for re-eksamen
Jura:
- eneste kommentar var at vi i Slagelse ikke har mulighed for at afholde eksamen i PCrum, da disse ikke vil blive etableret i de nye bygninger
Erhvervsjura:
- eneste kommentar var at vi i Slagelse ikke har mulighed for at afholde eksamen i PCrum, da disse ikke vil blive etableret i de nye bygninger
Lene giver besked om ovenstående kommentarer til Mona Maoued.
Peder kontakter de 2 fagledere (Hans Viggo og Jørgen Jessen) samt campuschefen herom.

4.

Drøftelse af strategi SAMF 2015
Vi gennemgik de udsendte skemaer og kom med diverse kommentarer hertil. Næste step
er at fremlægge SWOT-analysen ved Institutmødet den 26. oktober. Punktet genoptages
på næste møde.
Lene opdaterer analysen med de få ændringer, der kom frem på mødet.
Pieter forlod mødet.

5.

Drøftelse af undervisningsevaluering for E10
Kenneth redegjorde for tankerne bag det udsendte materiale.
Det blev besluttet at følgende fag skal evalueres i december måned:
1. semester – Entreprenørskab og Organisation
3. semester – Finansiering og Samfundsøkonomiske rammebetingelser
5. semester – Strategisk ledelse og International Økonomi
Peder kontakter Patrick vedr. elektronisk evaluering.

6.

Evaluering af studie- og undervisningsmiljø
Johannes og Thomas har ændret i det høringssvar vi tidligere har sendt til campuschefen.
Lene ændrer få ting i brevet og sender det til campuschefen og arkitekten (da campuschefen pt. er sygemeldt).

7.

Beslutning af regler vedr. forebyggelse af eksamenssnyd
Kenneth har kontaktet kontorchef Jørgen Schou vedr. opstramning af reglerne ved eksamen for at forebygge snyd. Kenneth har samtidig kontaktet IT-chefen på Niels Brock.
Kenneth afventer svar fra begge. Punktet blev derfor udsat til næste møde.

8.

Beslutning af regler om overholdelse af tidsfrister
Udsat til næste møde. Peder undersøger om der findes regler herom på SDU.

9.

Mødedatoer – 2011
Godkendt uden kommentarer. Lene lægger datoerne på Studienævnets hjemmeside.
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10.

Diskussion om overholdelse af lektionstider
Peder orienterede om at der har været problemer med overholdelse af lektionstiderne.
Det blev besluttet at fastholde tiderne dette semester ud og derefter evaluere til foråret,
når vi er flyttet og de studerende dermed ikke behøver at gå tidligere pga. gåturen til
stationen.
Peder skal præcisere overfor cand.merc.-holdet at de gældende lektionstider skal fremgå
af skemaet.

11.

Evaluering af RUS-tur
Der var ingen kommentarer til den udsendte evaluering udover at Eva synes det ikke kan
være rigtigt at der er forsvundet ting og penge på turen.

12.

Evt.
Kenneth fortalte at han pt. arbejder på et oplæg til hvordan litteraturen skal opgives i
fagbeskrivelserne. Oplægget skal godkendes på næste møde.
Kenneth, Maria og Vibeke forlod mødet.

13.

Meddelelser (lukket punkt)
- endelig merit for 2 Internationale studerende

14.

Censorindberetninger (lukket punkt)
Ingen kommentarer.

15.

Sager til behandling HA Almen, HA generel, HA Sport og HA-merit (lukket
punkt)
j.nr. 70/2010 - ansøgning om merit - imødekommet
j.nr. 71/2010 - ansøgning om merit – delvis imødekommet
j.nr. 72/2010 - ansøgning om merit for Statistik-delen af Kvan.ana. - imødekommet
j.nr. 73/2010 - ansøgning om merit for Statistik-delen af Kvan.ana. - imødekommet
j.nr. 74/2010 - ansøgning om merit for Statistik-delen af Kvan.ana. - imødekommet
j.nr. 75/2010 - dispensation til ekstra ordinær eksamen i VØ - imødekommet
j.nr. 76/2010 - ansøgning om merit – afvist
j.nr. 77/2010 – ansøgning om dispensation til 5. eksamensforsøg i Mikro 1 - afvist

16.

Sager til behandling Bachelor in Economics and IT (lukket punkt)
Ingen sager.

17.

Sager til behandling cand.merc. (lukket punkt)
Ingen sager.

18.

Evt.
Intet.
Mødet sluttede kl. 15.30.

12.10.2010 /Lene F. Jakobsen (ref.)

