Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse
Syddansk Universitet

Referat af Studienævnsmøde
onsdag den 18. august 2010 kl. 12.00
Deltagere:
Peder Madsen
John Kondrup
Johannes Harder
Thomas Nyborg
Casper Rasch Hansen
Kenneth Schultz
Steen Scheuer
Vibeke Toft Müller
Lene Forsingdal Jakobsen

Studieleder, HA – formand
Underviserrepræsentant, HA
Underviserrepræsentant, HA
Studerende, HA31
Studerende, HA Sport
Observatør – uddannelseskoordinator, HA
Observatør – professor
Observatør – studieleder Bachelor in Economics and IT
Studienævnssekretær – referent

Afbud:
Eva Bang
Maria Lang
Susie S. Lindhardt Lerche

Studerende, CMFL – næstformand
Observatør – sekretær, HA
Observatør – sekretær, Bachelor in Economics and IT

1.

Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 16. juni 2010
Godkendt uden kommentarer.

2.

Meddelelser fra formanden:
Antal nye studerende pr. 26/8:
121 på generel erhvervsøkonomi
32 på Sport- & eventmanagement
44 på HA-merit
25 på den internationale linje
Studerende som fortsætter i efteråret 2010:
66 på HA 3. semester
37 på HA 5. semester
35 på sport 3. semester
16 på sport 5. semester
15 på merit 2. semester
22 på merit 3. semester
Dette betyder, at vi i alt har ca. 410 studerende på campus i efteråret 2010
Vi har søgt nye faglige vejledere. Der er kommet 11 ansøgninger. Peder har indkaldt 4 til
samtale. Samtidig har 1 studerende søgt stilling som instruktor på VØ
Der er pt. en undersøgelse af administrationsgangene på fakultetet. PA Consult står for
denne undersøgelse.
Thomas fortalte, at han sammen med nogle klassekammerater har overtaget festudvalget. Næste fest afholdes den 24. september for alle på campus.

3.

Beslutning af regler vedr. forebyggelse af eksamenssnyd
Kenneth arbejder videre med det fremsendte dokument på baggrund af de kommentarer,
der blev fremsat på mødet. Kenneth går desuden videre med punkterne 3a, 3b og 4.

4.

Beslutning af regler om at de studerende skal overholdelse af tidsfrister
Punktet blev udsat til næste møde, da det ikke er noget, vi behøver at tage stilling til lige
nu. John sender link med regler fra Odense til Lene.
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5.

Godkendelse af skema for E10
Ingen kommentarer.

6.

Godkendelse af re-eksamensplan for august 2010
Ingen kommentarer.

7.

Drøftelse af undervisningsevaluering for E10
Casper, Kenneth og Peder kommer med input til evalueringsform til næste møde
Vibeke forlod mødet.

8.

Indstilling til fælles beslutning vedr. adgang til HA-merit for logistik-, serviceog handelsøkonomer
Johannes påpegede at service- & logistikøkonomerne ikke har nok jura.
Peder arbejder videre på svaret sammen med de øvrige studieledere.

9.

Drøftelse af ”Evaluering af studie- og undervisningsmiljø” samt indstilling til
Fakultetssekretariatet
Thomas og Johannes kommer med et oplæg til opstramning af vores høringssvar til campuschefen vedr. nye lokaler. Johannes er tovholder. Punktet genoptages på næste møde.

10.

Drøftelse af introprogram for HA og CMFL
Ingen kommentarer.
Der starter 24 studerende på CMFL – intro afholdes 30. august-1. september.

11.

Status på campus efter vandskade
Peder har talt med campuschefen, og han mener ikke, at baren vil blive restaureret efter
vandskaden. Studienævnet anbefaler, at der kan anskaffes en mobil bar, som kan stilles
op efter behov, f.eks. i kantinen torsdag og/eller fredag eftermiddag. Peder kontakter
campuschefen herom. Kenneth foreslog, at der anskaffes et sammenklappeligt bordtennisbord. Thomas fortalte, at man regner med at afholde flere fester – måske en gang om
måneden – så længe baren ikke er klar.

12.

Evt.
Thomas forespurgte om der kan afholdes manduktionskurser på campus lige som i Odense. VIP-siden er imod forslaget – de studerende var for forslaget. Hvis Thomas ønsker at
gå videre med kurserne, kan han kontakte campuschefen.
Kenneth og Steen forlod mødet.

13.

Meddelelser (lukket punkt)
Pt. 3 klager.

14.

Censorindberetninger (lukket punkt)
Ingen kommentarer.

15.

Sager til behandling HA Almen, HA generel, HA Sport og HA-merit (lukket
punkt)
j.nr. 29/2010 – forhåndsgodkendelse af merit - afvist
j.nr. 51/2010 – dispensation for forkert afleveret opgave - imødekommet
j.nr. 54/2010 – dispensation for 1. årsprøven samt ansøgning om orlov - imødekommet
j.nr. 55/2010 – dispensation for for sent tilmelding til re-eksamen - imødekommet
j.nr. 56/2010 - dispensation for for sent tilmelding til re-eksamen - imødekommet
j.nr. 57/2010 - dispensation for for sent tilmelding til re-eksamen - imødekommet
j.nr. 58/2010 - dispensation for for sent tilmelding til re-eksamen - imødekommet
j.nr. 59/2010 – forhåndsgodkendelse af merit for udlandsophold - imødekommet
j.nr. 60/2010 – dispensation for deltagelse i re-eksamen - imødekommet
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j.nr. 61/2010 – dispensation for 1. årsprøven samt til at starte forfra på studiet
- imødekommet
j.nr. 62/2010 – dispensation til 4. eksamensforsøg i erhvervsøkonomisk valgfag
- imødekommet
j.nr. 63/2010 - dispensation for 1. årsprøven - imødekommet
j.nr. 64/2010 – dispensation til 4. eksamensforsøg i 2 fag - imødekommet
j.nr. 65/2010 - dispensation til 4. eksamensforsøg i 2 fag - imødekommet
j.nr. 66/2010 - dispensation til 4. eksamensforsøg i 1 fag – imødekommet
samt dispensation til 5. eksamensforsøg i 1 fag – afvist
j.nr. 67/2010 - dispensation til 4. eksamensforsøg i 1 fag – imødekommet
j.nr. 68/2010 - dispensation for 1. årsprøven - imødekommet
16.

Sager til behandling Bachelor in Economics and IT (lukket punkt)
j.nr. 53/2010 – ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg - imødekommet

17.

Sager til behandling cand.merc. (lukket punkt)
j.nr. 52/2010 – betinget optag - imødekommet

18.

Evt.
Intet.

30.8.2010 /Lene F. Jakobsen (ref.)

