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Referat af Studienævnsmøde  
tirsdag den 1. marts 2011 kl. 12.15 
 
Deltagere: 
Peder Madsen  Studieleder, HA (formand) 
Jan Sørensen Underviserrepræsentant, HA 
Anders Bordum Underviserrepræsentant, HA 
Eva Bang Studerende, CMFL  
Binnur Fidan Studerende, HA Generel  
Kenneth Schultz Observatør - uddannelseskoordinator, HA 
Louise Jørgensen Observatør - faglig vejleder 
Vibeke Toft Müller Observatør - studieleder Bachelor in Economics and IT 
Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær – referent 
 
Afbud: 
Casper Rasch Hansen Studerende, HA Sport (næstformand) 
Steen Scheuer  Observatør - professor  
Maria Lang Observatør - sekretær, HA 
Susie S. Lindhardt Lerche Observatør - sekretær, Bachelor in Economics and IT  
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 8. februar 2011 

Peder præciserede, at vi ikke starter en ny cand.merc.-linje, som der står i referatet. Det der er 
idéen er, at der vil blive udbudt nogle sports- og eventrelaterede fag som valgfag på den eksi-
sterende CMFL. Det vil derved sige, at linjebetegnelsen CM Forandringsledelse fastholdes 
også for de studerende, der ønsker at tage nogle af de sports- og eventrelaterede fag. 
 

2. Meddelelser fra formanden: 
- vi oplever desværre en masse larm fra ombygningen af Netto i stueetagen. Peder har kontak-
te campuschefen herom, og vi er blevet lovet, at det ikke bliver larmet i tidsrummet 10.00-
14.00 
- der er oprettet en fokusgruppe vedr. manglende fremmøde på sport (2. og 4. semester) - mø-
de afholdes i uge 11 
- der er oprettet en fokusgruppe vedr. CMFL 
- Peder pointerede (igen), at underviserne ikke må vejlede de studerende i forbindelse med 
spørgsmål til studieordningen (beståelseskrav m.v.). Underviserne skal henvise til administra-
tionen 
- der har været afholdt valg undervejs-messe i Odense den 28/2 
- der afholdes officiel indvielse af vores nye campus den 4/4, hvor prinsesse Marie deltager 
- Vibeke og Peder har deltaget i kick off-møde vedr. ”De studerende  i centrum” – rektor har 
nedsat 5 arbejdsgrupper: 1) IT-infrastruktur, 2) Forbedring af det fysiske og sociale studiemil-
jø, 3) Lærings- og studieforløb, 4) Værdibaseret indsats, 5) De administrative arbejdsgange. 
Det overordnede formål er, at de studerende oplever et inspirerende og åbent uddannelses- og 
forskningsmiljø på SDU 
 

3.   Beslutning om ændring af profilbeskrivelsen for hhv. generel og sport 5. semester gæl-
dende fra efteråret 2011 
Begge profilbeskrivelser blev godkendt med de foreslåede ændringer. Anders gjorde dog op-
mærksom på, at vi skal huske at sikre forskningsforankringen. 
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4. Diskussion af Forløbsanalysen 
 Der var en længere diskussion af det udleverede sammenfattede materiale. Binnur efterlyste 

mere information om videregående uddannelser på Handelsskoler og gymnasier. Konklusio-
nen på diskussionen blev, at Studienævnet vil arbejde videre med at undersøge muligheden for 
at få tilført eksterne midler i forbindelse med arbejdet for at sikre øget fastholdelse af de stu-
derende. 

 
5.  Information om og diskussion af Roadshow om de nye fagbeskrivelser samt køreplan for 

implementering af digitale eksamener og SOLO taksonomien 
Alle fag der udbydes i efteråret 2011 skal ændres til den nye skabelon til fagbeskrivelser. Der 
afholdes studie- og institutledermøde den 5. april, hvor fagbeskrivelserne skal drøftes. Pga. 
dette møde flyttes næste møde i Studienævnet til 12. april. Efter mødets afslutning har Peder 
fået en aftale på plads vedr. Roadshow. Det afholdes onsdag den 9. marts kl. 9.30. 
 

6. Diskussion vedr. det videre forløb af Strategi SAMF 2015 
 Punktet udsættes til næste møde.  

 
7. Beslutning om forslag til ændring af eksamensform i faget Forandringsledelse 

Peder startede med at sige, at han mener det er for sent at ændre på eksamensformen, da un-
dervisningen i faget startede i efteråret 2010. Til trods herfor blev ændringen godkendt af et 
flertal af medlemmerne i Studienævnet. Peder orienterede herefter om proceduren for ændrin-
ger i fagbeskrivelser og præciserede, at det i sidste ende er dekanen, der skal godkende en så-
dan ændring.  
Studienævnets ønske til ændring af eksamensformen følgende:  
”Den studerendes opfyldelse af fagets mål bedømmes ved en individuel skriftlig opgave på 
max 15 sider med hele pensum som grundlag ud fra et selvvalgt emne inden for fagområdet. 
Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Intern censur.” 

 Lene sender Studienævnets forslag til ændring til Fakultetet og afventer herefter svar fra dem 
herom. 
 

8. Godkendelse af studieordning for Bachelor in Economics and IT gældende fra efterår 
2011 

 Studieordningen blev godkendt. Ifølge Vibeke er de eneste ændringer, at eksamensformerne 
ikke længere er anført i Studieordningen samt at der er ændret til den rigtige eksamensbe-
kendtgørelse.  
 

9. Evt.  
De studerende savner en studenterbar. Peder fortalte at det var planen at baren skulle ligge i 
lokalerne omkring kantine og reception. Der er imidlertid sket det, at Stofa-butikken er flyttet, 
så det kan være vi kan få lov til at bruge disse lokaler i stedet for.  
Der er et ønske om at 24/7-området snart bliver færdigt. 
Der er et ønske om længere åbningstider i kantinen om formiddagen – evt. til 8.45-10.15 i ste-
det for 8.45-9.15 
Peder kontakter campuschefen vedr. ovenstående 3 ønsker. 

 
 Kenneth, Louise og Vibeke forlod mødet. 
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10. Meddelelser (lukket punkt) 
 - den klagesag vi har haft i Ministeriet er nu afsluttet og vi har fået medhold. 

- den sag vi behandlede sidste gang vedr. dispensation fra en karakter i Corporate Finance 
blev ændret til dispensation for beståelseskrav i faget 
- 2 studerende har været til eksamen i et forkert fagnummer i Corporate Finance 
- Peder arbejder pt. med en sag om mistanke om plagiering i Organisation 
 

11.  Diskussion af faget Finansiering 
 Efter drøftelse ser Studienævnet en række positive tendenser i forhold til faget og evt. ændrin-

ger og vil derfor ikke foretage sig yderligere i sagen. 
 

12.  Diskussion af øvelsestimer generelt og specifikt i Regnskabsfaget 
 Peder kontakter underviser for en generel drøftelse af problemerne i faget. 

 
13. Godkendelse af Entreprenurship in Northern Europe som valgfag 
 Faget er tidligere blevet godkendt under sager til behandling, hver gang en studerende ønske-

de at følge faget. Det er nu besluttet, at faget er godkendt en gang for alle. 
 

14. Censorindberetninger (lukket punkt) 
Ingen kommentarer. 
 

15. Sager til behandling HA Almen, HA generel, HA Sport og HA-merit (lukket punkt) 
j.nr. 22/2011 – forhåndsgodkendelse af udenlandsophold – imødekommet 

 j.nr. 23/2011 – merit for 2. del af Kvantitativ Analyse – imødekommet 
 j.nr. 24/2011 – forhåndsgodkendelse af udenlandsophold – imødekommet 
 j.nr. 25/2011 – dispensation for eksamenstidspunkt i studieophold/praktikrapport - imøde-

kommet 
j.nr. 26/2011 – forhåndsgodkendelse af udenlandsophold – delvist imødekommet 
j.nr. 27/2011 – forhåndsgodkendelse af udenlandsophold – delvist imødekommet 
j.nr. 33/2011 – forhåndsgodkendelse af udenlandsophold – imødekommet 

 j.nr. 34/2011 – dispensation til at blive tilmeldt Bachelorprojekt – imødekommet  
 j.nr. 35/2011 – dispensation til 4. eksamensforsøg i Bachelorprojekt samt 5. eksamensforsøg i 

Erhvervsøkonomisk seminar – imødekommet 
j.nr. 36/2011 – forhåndsgodkendelse af udenlandsophold – imødekommet 
j.nr. 37/2011 – forhåndsgodkendelse af udenlandsophold – imødekommet 
j.nr. 38/2011 – forhåndsgodkendelse af udenlandsophold – imødekommet 

 
Dispensationer i høring / formandsgodkendt siden sidste møde (lukket punkt) 
j.nr.  32/2011 – dispensation til at deltage i re-eksamen trods manglende tilmelding - imøde-
kommet 

 
16.  Sager til behandling Bachelor in Economics and IT (lukket punkt) 
 j.nr. 28/2011 – forhåndsgodkendelse af merit for 2 valgfag – imødekommet 
 j.nr. 29/2011 – forhåndsgodkendelse af merit for 2 valgfag – imødekommet 

j.nr. 30/2011 – forhåndsgodkendelse af merit for 2 valgfag – imødekommet 
j.nr. 31/2011 - dispensation for eksamenstidspunkt i Bachelorprojekt - imødekommet 

 
17. Sager til behandling cand.merc. (lukket punkt) 
 Ingen sager. 
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18.  Evt. 
 Intet. 
 
 Mødet sluttede kl. 16.15. 
  

 
07.03.2011 /Lene F. Jakobsen (ref.) 


