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Deltagere: 
Peder Madsen  Studieleder, BSc.merc og CMFL (formand) 
Jan Sørensen Underviserrepræsentant, BSc.merc  
Casper Rasch Hansen Studerende, BSc.merc sport (næstformand) 
Eva Bang Studerende, CMFL  
Morten Hüche Cornelius Studerende, BSc.merc generel  
Vibeke Toft Müller Observatør - studieleder Bachelor in Economics and IT 
Maria Lang Observatør - sekretær, BSc.merc 
Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær - referent 
 
Afbud: 
Anders Bordum Underviserrepræsentant, BSc.merc og CMFL 
Louise Jørgensen Observatør - faglig vejleder, BSc.merc 
Steen Scheuer  Observatør - professor, ILV  
Ulrik Wagner Observatør - uddannelseskoordinator, BSc.merc sport 
Kenneth Schultz Observatør - uddannelseskoordinator, BSc.merc generel 
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 12. oktober 2011 

Ingen kommentarer. 
 

2. Meddelelser fra formanden: 
- Torben har nedsat en Task Force vedr. en ny CM-profil 
- der afholdes SDU Slagelse dag den 17.  november for alle ansatte og studerende 
- Peder har 2. november været til møde i Odense vedr. aftagerpanel 
- der har været drøftelser ml. studie- og institutledere vedr. eksamenssnyd 
- Fakultetet er pt. i gang med at søge om akkreditering i EQUIS 
- SDU skal satse mere på internationalisering - pt. kommer der flere internationale studerende 
ind end vi sender studerende til udlandet 
- der blev afholdt Studiepraktik 3 dage i uge 43 – ca. 65 elever deltog på HA, Slagelse 
- i uge 46 kommer 2 afgangsklasser fra Ringsted og skal deltage i undervisningen 
- fremover vil der ikke længere blive sendt breve til studerende fra administrationen – alt kom-
munikation foregår elektronisk 
- fra 10. november  vil Slagelse ikke længere modtage post – dette sendes til Odense som sorte-
rer og scanner posten 
- på CMFL udbydes 3 valgfag og virksomhedsprojekt 
- der afholdes Deloitte-dag den 15. november for alle studerende på 5. semester 
- regeringen har varslet at afskaffe egenbetalingen for suppleringsfag 
 

3. Godkendelse af fagbeskrivelser til den nye uddannelse BSc. In Business, IT and Econo-
mics 
Der var nogle få ændringer til semestre og undervisningstidspunkter. Vibeke og Lene retter det-
te inden Vibeke sender fagbeskrivelserne til oversættelse hos Hans Henrik.  
 
Følgende fagbeskrivelser blev godkendt med ovenstående rettelser: 
Organization 
Entrepreneurship 
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Applied IT for Economists 
Marketing 
Handling of Large Data Sets 
Systems Development and Modelling 
Software Project Management 
Corporate Finance 
Accounting 
 
Vibeke nævnte, at Corporate Finance og Accounting godt kan tåle noget mere IT, men det vil 
blive indarbejdet senere. 
 
Når fagbeskrivelserne er oversat, sender Lene dem til godkendelse i Fakultetet. 
 
Der har været en række kommentarer til profilbeskrivelsens afsnit om ”Profilbeskrivelsens fo-
kusområde”. Peder og Vibeke retter dette til. Profilbeskrivelsen vil blive endelig godkendt på 
næste møde i Studienævnet, som afholdes den 7. december. 
 

4. Endelig beslutning om undervisningsevaluering for E11 
Der skal evalueres i uge 48 og det blev besluttet, at alle fag på alle semestre skal evalueres. De 
faglige vejledere udarbejder spørgeskemaerne, som de sender til Lene senest fredag i uge 47. 
Lene (SN) udsender skemaerne til alle studerende mandag i uge 48. Resultatet drøftes på mødet 
i Studienævnet i februar måned. 
 

5. Orientering og høring om “De studerende i centrum”  
Peder orienterede om det fælles svar de erhvervsøkonomiske studieledere. Peder beklagede 
samtidig, at han ikke havde fået drøftet svaret i Studienævnet og at vi derfor var nødt til at sen-
de det til høring i fredags. Der var ingen kommentarer til svaret. 
 

6. Orientering og høring om valg til Studienævnet (22.-23. november) 
3 studerende har afleveret opstillingsliste til Lene. Disse er afsendt til valgsekretariatet den 31. 
oktober. Valgsekretariatet giver besked den 4. november, om hvorvidt der er andre end de 3, 
der ønsker at stille op i Slagelse. Det blev besluttet at vi afholder valgmøde under alle omstæn-
digheder. Maria og Casper planlægger dette.   
 

7. Høring om kommende sociale arrangementer på Campus Slagelse 
Der er pt. en fest den 2. december i støbeskeen. Herudover afholder Baren sine egne arrange-
menter. Peder pointerede, at vi naturligvis vil støtte op om flere sociale arrangementer, dog ikke 
økonomisk. 
 

8. Høring om evt. tiltag til talentfulde og interesserede studerende 
Punkt 8 og 9 blev slået sammen. 
Morten mener, at det er et problem, hvis der bliver tale om ”eliteklasser”. Der blev drøfter flere 
muligheder for hjælp, bl.a. lektiecafé med lektiehjælp, som kunne foregå i Baren i f.eks. 2 timer 
om dagen. Det kunne være ”ældre” studerende, som kunne stille op til dette (mod betaling). Det 
blev også foreslået, at aftagerpanelet kunne deltage med cases fra det virkelige liv. Endelig blev 
drøftet om det kunne være muligt at afholde ”studenterforskningsseminarrækker”. 
 

9. Høring om evt. tiltag til studerende med faglige udfordringer 
Se punkt 8. 
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10. Høring om hvorledes de studerende kan få viden om eksistensen af forskningsmiljøet på 

ILV 
Casper foreslog, at de nye studerende for mere information om forskningstilknytningen i for-
bindelse med introforløbet samt efterfølgende i starten af undervisningsforløbet. Vibeke fore-
slog, at vi afholder 1 lektion fast hver måned, hvor forskerne skiftes til at fortælle hvad de har 
gang i. Endelig blev drøftet ”studenterforskningsseminarrækker”. 
 

11. Evt. 
Maria fortalte, at der pr. 1. november er følgende antal ansøgninger til start i februar 2012: HA-
merit: 22 og CMFL: 4 

 
Vibeke og Maria forlod mødet. 

 
 

Lukket del: 
 

12. Meddelelser 
En HA-studerende har klaget over eksamenskarakter. 
 

13. Censorindberetninger 
Ingen. 
 

14. Sager til behandling – HA (almen, generel, sport og merit) 
j.nr. 187/2011 - Forhåndsgodkendelse af merit for 1 VF på 6. semester – afventer stadig info fra 
den studerende 
j.nr. 196/2011 - Disp til 4. forsøg i Brancheanalyse - imødekommet 
j.nr. 198/2011 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 199/2011 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 200/2011 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 201/2011 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 202/2011 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 203/2011 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 204/2011 - Endelig merit for en række fag (overført fra HD) - imødekommet 
j.nr. 205/2011 - Endelig merit og forhåndsgodkendelse af merit for en række fag - delvist imø-
dekommet  
j.nr. 208/2011 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 209/2011 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 210/2011 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 211/2011 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 212/2011 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 213/2011 - Forhåndsgodkendelse af merit for valgfag - imødekommet 
j.nr. 216/2011 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold - afventer fagbeskrivelser 
 

15. Sager til behandling – Bachelor in Economics and IT 
j.nr. 197/2011 - Endelig merit for 1 valgfag på 7. semester - afslag 
j.nr. 217/2011 - Forhåndsgodkendelse af merit for valgfag - afslag 
 

16. Sager til behandling – Cand.merc. 
j.nr. 206/2011 - Disp til udsættelse af afl. af rapport pga. adoption - imødekommet 
j.nr. 207/2011 - Disp til at udsætte deltagelsen i seminar i Videregående erhvervsøkonomisk  
metodologi pga. udenlandsrejse - imødekommet 
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j.nr. 214/2011 - Disp til at tage det sidste fag sideløbende med at han skriver speciale - imøde-
kommet 
 

17. Evt. 
Intet. 

 
 
  
03.11.2011 / Lene F. Jakobsen (ref.) 


