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Referat af Studienævnsmøde  
tirsdag den 18. maj 2010 kl. 12.00 
 
Deltagere: 
Peder Madsen Studieleder, HA – formand 
Johannes Harder Underviserrepræsentant, HA 
John Kondrup Underviserrepræsentant, HA 
Eva Bang Studerende, HA31 – næstformand 
Thomas Nyborg Studerende, HA21  
Casper Rasch Hansen Studerende, HA Sport  
Maria Lang Observatør – sekretær, HA 
Vibeke Toft Müller Observatør – studieleder Bachelor in Economics and IT 
Susie S. Lindhardt Lerche Observatør – sekretær, Bachelor in Economics and IT 
Flemming Jakobsen Observatør – faglig vejleder 
Steen Scheuer  Observatør – professor  
Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær – referent 
 
Peder Madsen indledte mødet med at byde velkommen til den nye sekretær på HA-studierne, 
Maria Lang samt professor Steen Scheuer. 
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 13. april 2010 

Godkendt uden kommentarer. 
 

2. Meddelelser 
fra formanden 
- orientering om ændringer i studieledelsen på BSc.merc og CMFL 
- konkurrencen vedr. navn til det nye cand.merc. er afsluttet – navnet blev CMFL 
- der er pt. 25 ansøgere til cand.merc. 
- faget Virksomhedens økonomi har været til diskussion i studielederkredsen 
- der er pt. evaluering af undervisning i gang på alle semestre 
- fakultetet har godkendt de 4 fagbeskrivelser vi tidligere har sendt til dem 
- vi har fået svar fra fakultetet med små ændringer til profilbeskrivelse og fagbeskrivelser 
på CMFL 
- der er tilbudt re-eksamen i obl. opgave i hhv. Finansiering og Organisation 
- Lene har udsendt mail til de studerende i Studienævnet vedr. priser til undervisere ved 
årsfesten i Odense i oktober 
fra næstformanden 
- der afholdes gallafest den 28/5 

 
3.   Studienævnets ønsker til campuschefen i forbindelse med nyt campus 
 Se vedlagte brev til campuschefen. 

 
4.   Godkendelse af fagbeskrivelse for Finansiering (E10) 

Der var en del rettelser og spørgsmål som skal afklares inden fagbeskrivelsen kan god-
kendes. Peder og/eller Lene kontakter Kenneth herom. Studienævnet godkender fagbe-
skrivelsen med de indføjede ændringer. 

 
5.  Studienævnets indstilling til nye afmeldingsfrister til eksamen fra Fakultetet 

Studienævnet godkender at afmeldingsfristen ændres til ml. 10 og 14 dage. 
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6.  Godkendelse af forslag til valgfag som ønskes oprettet 

Peder og Lene har kigget på de studerendes prioriteringer til valgfag og har fundet frem 
til 3 valgfag som bør oprettes: 
 Forhandlingsteknik 
 Magt, ledelse og politisk kommunikation 
 Iværksætteri 

 
Studienævnet mente ikke at de 3 valgfag var nok, så det blev derfor besluttet også at 
oprette faget Værdiansættelse af virksomheder på 6. semester (F10). 
 
Lene udsender besked til de studerende om hvilke fag der er oprettet, og beder samtidig 
de studerende som kun har fået 1 ønske opfyldt om at vælge endnu et fag blandt de fag 
som oprettet. 
 

7. Forhåndsgodkendelse af idégrundlag i forbindelse med intro-forløb for BSc. 
merc. og Cand.merc. 
 

 Følgende er pt. fastlagt: 
 
Cand.merc: 
30/8 – intro 31/8-1/9 – teambuildingtur 2/9 - undervisning starter 
 

 HA Generel: 
23/8-27/8 – intro 30/8 - undervisning starter 8/9-10/9 – RUS-tur 
 
HA Sport: 
23/8-26/8 – intro 27/8-29/8 – RUS-tur  30/8 - undervisning starter 

 
Bachelor in Economics and IT: 
1/9-2/9 – intro 3/9-5/9 – RUS-tur  6/9 - undervisning starter 
 

8. Evt.  
Flemming efterspurgte fælles regler for alle studier vedr. krav til normalside. Peder sva-
rede at man ikke kan blive enige om ens regler på de forskellige fakulteter. Peder vil dog 
gerne (igen) bringe det op i studielederkredsen. 

 
 Eva, Flemming, Steen, Maria, Vibeke og Susie forlod mødet. 
 
9. Meddelelser (lukket punkt) 
 Eksamensklage – IT & Økonomi på Niels Brock – afvist 
 Eksamensklage – IT & Økonomi i Slagelse – endnu ikke afgjort 

Eksamensklage – Erhvervsøkonomisk seminar i Slagelse – den studerende har fået med-
hold 

 
10.  Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Ingen. 
 
11.  Sager til behandling HA Almen, HA generel, HA Sport og HA-merit (lukket 

punkt) 
J.nr. 29/2010 – ansøgning om merit - afventer bilag fra den studerende 
J.nr. 32/2010 – ansøgning om merit – imødekommet 
J.nr. 36/2010 – ansøgning om studiepraktikophold – godkendt 
J.nr. 43/2010 - ansøgning om studiepraktikophold – godkendt 
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12.  Sager til behandling Bachelor in Economics and IT (lukket punkt) 
 J.nr. 30/2010 – ansøgning om merit for 1 valgfag – imødekommet 

J.nr. 31/2010 – ansøgning om merit for 1 valgfag – imødekommet 
J.nr. 33/2010 – ansøgning om dispensation til at deltage i re-eksamen – imødekommet 
J.nr. 34/2010 – ansøgning om dispensation til at deltage i re-eksamen – imødekommet 
J.nr. 35/2010 – ansøgning om dispensation til at deltage i re-eksamen – imødekommet 
 

13. Sager til behandling cand.merc. (lukket punkt) 
 J.nr. 37/2010 – ansøgning om optagelse - betinget optag 

J.nr. 38/2010 – ansøgning om optagelse - betinget optag 
J.nr. 39/2010 – ansøgning om optagelse - betinget optag 

 J.nr. 40/2010 – ansøgning om optagelse - betinget optag 
J.nr. 41/2010 – ansøgning om optagelse - betinget optag 
J.nr. 42/2010 – ansøgning om dispensation for adgangskrav – imødekommet 

 J.nr. 44/2010 – ansøgning om dispensation for adgangskrav - imødekommet 
  
14.  Evt. 
 Intet. 

 
Mødet sluttede ca. kl. 15.30. 

 
  

 
25.5.2010 /Lene F. Jakobsen (ref.) 


