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Referat af Studienævnsmøde 
onsdag den 7. december 2011 kl. 13.15 
 
Deltagere: 
Peder Madsen  Studieleder, BSc.merc og CMFL (formand) 
Jan Sørensen Underviserrepræsentant, BSc.merc  
Anders Bordum Underviserrepræsentant, BSc.merc og CMFL 
Casper Rasch Hansen Studerende, BSc.merc sport (næstformand) 
Morten Hüche Cornelius Studerende, BSc.merc generel  
Louise Jørgensen Observatør - faglig vejleder, BSc.merc 
Vibeke Toft Müller Observatør - studieleder Bachelor in Economics and IT 
Maria Lang Observatør - sekretær, BSc.merc 
Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær - referent 
 
Afbud: 
Eva Bang Studerende, CMFL  
Steen Scheuer  Observatør - professor, ILV  
Kenneth Schultz Observatør - uddannelseskoordinator, BSc.merc generel 
Ulrik Wagner Observatør - uddannelseskoordinator, BSc.merc sport 
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 2. november 2011 

Ingen kommentarer. 
 

2. Meddelelser fra formanden: 
- i forbindelse med udviklingen af en ny CM-linje på ILV, vil Task Force-gruppen søge input 
fra instituttets studerende vedr. linjens faglige profil – dette vil ske via en spørgeskemaundersø-
gelse, der vil finde sted i starten af de nye år 
- i forbindelse med projekt ”De studerende i centrum” har dekanen efterspurgt tiltag for god 
undervisning – deadline 16/12 
- der er ved at blive produceret en ny folder for alle 3 BSc.Merc.-linjer samt en folder på en-
gelsk for den nye engelsksprogede linje  
- der har været afholdt evaluering af undervisningen i uge 48 – ifølge de faglige vejledere har 
der været god svarprocent denne gang. Studienævnet vil behandle evalueringen på næste møde, 
som afholdes i februar 2012 
- udfordringer i forbindelse med digital eksamen 
- der har været afholdt valg til Studienævnet. Dette blev afholdt som et fredsvalg 
 

3. Godkendelse af profilbeskrivelse til den nye uddannelse BSc. In Business, IT and Econo-
mics 
Studienævnet havde nogle enkelte kommentarer til den foreliggende beskrivelse af profilen. 
Når disse rettelser er udført, kan Studienævnet godkende beskrivelsen.  
Studienævnet godkender fagbeskrivelserne: ”Handling of large data sets” og ”Applied IT for 
Economists”. 
I forbindelse med studienævnsbehandlingen af fagbeskrivelsen for faget ”Analysing Quantiati-
ve Survey Data”, har Peder været i dialog med den koordinerende studieleder Anna Lund Jep-
sen. Det er således, at faget er et fleksibelt fag, og skal som sådan opflyde en nærmere bestemt 
ramme, der er beskrevet i studieordningen.  
Konklusion af denne dialog var, at faget umiddelbart ikke opfylder hele rammen. Det er vurde-
ringen, at faget mangler emner vedr. videregående statisk. Det er desuden vurderingen, at hvis 
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faget får tilført for eksempel videregående regressionsanalyse, kan faget godkendes. Studie-
nævnet bad derfor Vibeke kontakte den fagansvarlige herom.  
Vibeke gjorde dog opmærksom på, at faget er identisk med den for foråret 2012 netop god-
kendte fagbeskrivelse på alle HA-linjer i Odense. 
 

4. Drøftelse af brug af faglige vejledere i forbindelse ansøgninger til studienævnet 
Det blev besluttet, at dispensationsafgørelser fra Studienævnet om f.eks. 4. eksamensforsøg kan 
indeholde en anbefaling om at kontakte de faglige vejledere vedr. fremtidigt studieforløb. Peder 
og Lene udformer teksten. 

 
5. Drøftelse af brug af Facebook til info for studerende i Slagelse 

Der var enighed om, at det er en god idé. Der arbejdes videre med idéen ud fra følgende tanker: 
”De studerende i Studienævnet og de faglige vejledere skal være administratorer for gruppen. 
Administrationen skal ikke lægge ting på siden.”  
Peder vil undersøge om der er juridiske problemer. Gruppen skal ikke bruges socialt – kun til 
studierelaterede ting. 
Punktet genoptages på næste møde. 
 

6. Drøftelse af evaluering af introforløbet 
De faglige vejledere gennemgik kort evalueringen. Svarprocent på ca. 30. Der har generelt væ-
ret stor tilfredshed med både introforløbet og rus-turen. 
 

7. Godkendelse af eksamenspensum V11 
Godkendt. 
 

8. Godkendelse af underviserpåsætningen for F12 
Følgende blev godkendt: 
 
BSc.Merc. 
VØ – Niels Lauritzen + instructor 
KA – Laurits Nielsen + instructor 
Marketing + sportmarketing – Christian Warming 
Branche – John Kondrup + Bo Rasmussen 
Sport & Kultur – Billy Adamsen 
IT & Øko. – Peder Madsen 
Samf.Øko. – Peder Madsen + Jørgen Sauer 
Regnskab (intern) – Morten Darholt + Mette Jørck (øv) + Svend Thomsen (øv) 
Erhv.jura – Johannes Harder 
Vid. Kvan. Ana. – Kenneth Schultz 
Forandringsledelse – Anders Bordum 
Seminar i Fin – Kenneth Schultz 
Sport- og Eventmanagement – Jørgen Hansen 
Konkurrence – Billy Adamsen 
Lederroller – Søren Voxted 
Sportssociologi – Ulrik Wagner 
HRM – Jens-Erik Nonbo 
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CMFL 
Organisationspsyk. – Micael Duncan 
Arbejdssociologi – Steen Scheuer 
Projektledelse – Pernille Eskerod 
Entreprenøriel Ledelse – Martin Senderovitz 
Magt og Ledelse – Anders Bordum 
Virksomhedsprojekt – Annabeth Aagaard 
 

9. Evt. 
Intet. 

 
Louise, Vibeke og Maria forlod mødet. 

 
Lukket del: 

 
10. Meddelelser 

Ingen. 
 

11. Censorindberetninger 
Ingen kommentarer. 
 

12. 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. 215/2011 - Disp til at deltage i re-eksamen i præsentation i Sportsøkonomi pga. operation - 
imødekommet 
j.nr. 220/2011 - Ekstra tid til eksamen pga. ordblindhed - imødekommet 
j.nr. 227/2011 - Disp til tilmelding til eksamen i Entreprenørskab - imødekommet 
j.nr. 230/2011 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 231/2011 - Disp til ændret studieplan - disp for ikke at deltage i alle fag fra 1. årsprøven 
det 1. år - imødekommet 
j.nr. 232/2011 - Disp til ændret studieplan - disp for ikke at deltage i alle fag fra 1. årsprøven 
det 1. år - imødekommet 
j.nr. 233/2011 - Disp for 1. årsprøven samt for sen tilmelding til eksamen - imødekommet 
j.nr. 234/2011 - Disp for for sen tilmelding til eksamen - imødekommet 
j.nr. 236/2011 - Forhåndsgodkendelse af merit for Seminar i Fin – afventer fagbeskrivelser 
j.nr. 237/2011 - Disp til at deltage i re-eksamen i præsentation i Sportsøkonomi pga. gruppe 
medlems operation - imødekommet 
j.nr. 238/2011 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 239/2011 - Disp for 1. årsprøven - imødekommet 
j.nr. 240/2011 - Disp for for sen tilmelding til eksamen - imødekommet 
j.nr. 242/2011 - Disp til at gå til eksamen i ENTREP, selv om han ikke har bestået den obl. ak-
tivitet i faget - delvist imødekommet 
j.nr. 243/2011 - Ekstra tid til eksamen pga. koncentrationsbesvær og dårlig hukommelse - imø-
dekommet 
j.nr. 246/2011 - Disp til at trække merit i Kvan. Ana. 2. del tilbage - imødekommet 
j.nr. 247/2011 - Disp for for sen tilmelding til eksamen - imødekommet 
j.nr. 249/2011 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 250/2011 - Forhåndsgodkendelse af merit for 1 valgfag - imødekommet 
j.nr. 252/2011 - Disp for for sen tilmelding til eksamen - imødekommet 
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j.nr. 253/2011 - Disp til at deltage i re-eksamen, selv om hun ikke deltager i ordinær eksamen i 
uge 1+2 pga. rejse - imødekommet 
 
Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
j.nr. 216/2011 - Forhåndsgodkendelse af merit til udlandsophold - imødekommet 
j.nr. 222/2011 - Disp til at deltage i re-eksamen i ENTREP. selv om han ikke deltog i ordinær 
eksamen - imødekommet 
j.nr. 223/2011 - Disp til at deltage i re-eksamen i ENTREP. selv om han ikke deltog i ordinær 
eksamen - imødekommet 
j.nr. 225/2011 - Forhåndsgodkendelse af merit til udlandsophold - imødekommet 
j.nr. 226/2011 - Disp til 4. forsøg i Entreprenørskab - imødekommet 
 

13. Sager til behandling – Bachelor in Economics and IT 
j.nr. 219/2011 - Endelig merit for en række fag – delvist imødekommet 
j.nr. 224/2011 - Forhåndsgodkendelse af merit for 2 valgfag - afslag 
j.nr. 251/2011 - Disp for deltagelse i re-eksamen samt for sen tilmelding - imødekommet 
 

14. Sager til behandling – Cand.merc. 
j.nr. 228/2011 - Godkendelse af virksomhedsprojekt - imødekommet 
j.nr. 241/2011 - Forhåndsgodkendelse af merit for 2 valgfag - imødekommet 
j.nr. 244/2011 - Forhåndsgodkendelse af merit for 1 valgfag - imødekommet 
j.nr. 245/2011 - Forhåndsgodkendelse af merit for 1 valgfag - imødekommet 
j.nr. 248/2011 - Forhåndsgodkendelse af merit for 3 valgfag – delvist imødekommet 
 
Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
j.nr. 221/2011 - Disp til udsættelse af aflevering af rapport pga. barsel - imødekommet 
j.nr. 229/2011 - Forhåndsgodkendelse af merit for valgfag – delvist imødekommet 
j.nr. 235/2011 - Forhåndsgodkendelse af merit for 1 valgfag - afslag 
 

15. Evt. 
Intet. 

 
 
15.12.2011 / Lene F. Jakobsen (ref.) 


