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Deltagere: 
Peder Madsen  Studieleder, HA (formand) 
Jan Sørensen Underviserrepræsentant, HA 
Anders Bordum Underviserrepræsentant, HA 
Eva Bang Studerende, CMFL  
Casper Rasch Hansen Studerende, HA Sport (næstformand) 
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 
Maria Lang Observatør - sekretær, HA 
Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær – referent 
 
Afbud: 
Susie S. Lindhardt Lerche Observatør - sekretær, Bachelor in Economics and IT  
 
Udeblevet: 
Steen Scheuer  Observatør – professor  
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 7. december 2010 

Godkendt uden kommentarer. 
 

2. Meddelelser fra formanden: 
- forløbsanalysen er nu færdig – vi diskuterer den på næste møde 
- vi har haft fagbeskrivelsen for Regnskab (F11) i høring fra Kolding – den er nu godkendt 
- fagbeskrivelsen for Samfundsøkonomiske Rammebetinger (F11) er ændret, da der blev op-
daget en fejl i eksamensbetingelserne 
- der afholdes ”Valg under vejs”-messe i Odense den 28. februar – vi har en stand med CMFL 
- der er netop udsendt mail til undervisere og studerende på 4. semester vedr. valgfag for E11 
og F12 
- fakultetet afholder Roadshow i alle byer vedr. de nye fagbeskrivelser – Peder opfordrede alle 
medlemmer af Studienævnet til at deltage. Dato meddeles senere 
- der er udarbejdet en ny folder om god studieledelse 
- prodekanen har henstillet til de fagansvarlige at begrænse anvendelsen af delprøver 
- der afholdes Fakultetsdag for hele SDU på campus Slagelse den 25. maj – temaet for dagen 
er ”Den studerende i centrum” 
- vi har måtte ændre datoer for aflevering og eksamen for Bachelorprojekt, da vi ellers ikke 
kan nå at have beviserne klar til dimissionen 
- der afholdes åbent hus på Campus Slagelse lørdag den 12. marts kl. 10.00-12.00 – de faglige 
vejledere, Peder, Maria og Lene deltager 
 

3.   Beslutning af principperne for usædvanlige forhold i forbindelse med ansøgninger om 
ekstra eksamensforsøg 
Peder havde udarbejdet et udkast til en vejledning i hvilke regler de studerende skal følge, 
hvis de ønsker at søge Studienævnet om dispensation, merit, ekstra eksamensforsøg eller lign. 
Dokumentet blev godkendt med enkelte rettelser. Lene retter og lægger det på nettet. 
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4. Køreplan for implementering af digitale eksamener 
 Torben, Vibeke og Peder finder en dato, hvor fakultetet kan komme med deres Roadshow om 

de nye fagbeskrivelser. Det kan evt. være i forbindelse med et institutmøde. Alle VIP’er og 
medlemmerne af SN bør deltage. Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. Alle fagbe-
skrivelser for F12 skal i Studienævnet på sidste møde inden sommerferien, dvs. senest 7. juni. 
 

5.  Tilbagemelding fra møde om eksamenssnyd og eksamensformer 
 Casper, Vibeke, John Kondrup, Lars Meldgaard, Peder og Lene deltog i slutning af januar i 

mødet, som blev afholdt i Odense. Casper fortalte kom om hvad vi hørte på mødet. Vi mener 
selv vi har gjort mere for at undgå snyd. Bl.a. har de studerende fået faste pladser til alle 
skriftlige eksamener. Vi bruger desuden flere ressourcer på at teste de opgaver de studerende 
afleverer på Blackboard. Vi bør gøre mere ud af at fortælle de studerende at vi tester opgaver-
ne på Blackboard. Det blev foreslået at skrive mere om dette i dokumentet ”Generelle krav til 
skriftlige opgaver”. Det blev samtidig besluttet, at indkalde alle tilsyn til et møde vedr. fore-
byggelse af eksamenssnyd. 

 
Maria forlod mødet pga. skr. re-eksamen i VØ kl. 15.00-17.00 

 
6. Diskussion af forslag til ændring af 5. semester fra efteråret 2011 
 Peder kom med begrundelsen for, hvorfor han ønsker at vi ændrer på 5. semester på hhv. HA 

Generel Erhvervsøkonomi og HA Sport & Eventmanagement med virkning fra efteråret 2011. 
Peders forslag er, at valgfaget på 10 ECTS på begge linjer fastholdes. ”Strategisk ledelse” på 
generel fastholdes, mens ”Virksomhedens Informationssystemer” udgår. ”Videnskabelig me-
tode” på begge linjer ændres fra 10 til 5 ECTS. På begge linjer tilføjes ”Erhvervsøkonomisk 
seminar” på 10 ECTS. På sport var der diskussion om, hvor vidt det bør være ”Sportsjura” el-
ler ”Organisation og organisering af virksomheder i sportssektoren”, der skal udgå. Vibeke 
nævnte bl.a. at det kan være svært for studerende som skal til udlandet at finde et sportsjura 
fag. Casper nævnte at det fag der udgår evt. kunne udbydes som valgfag. Peder vil spørge det 
faglige miljø. Beslutningen er derfor udsat til næste møde. 

 
7. Beslutning om ændring af vægtfordeling i faget ”Corporate Finance” for udvekslings-

studerende 
Vibeke fremlagde problemet og der var enighed om, at ændre vægtene i faget, som Vibeke har 
foreslået.  
 

8. Beslutning om ændring af fagbeskrivelse i ”Individual Assignment” på CMFL 
 Godkendt med få rettelser. Flere mente at 2 timers vejledning er for lidt. 

 
9. Beslutning om ændring af fagbeskrivelse i ”Suppleringsfag: Videnskabelig Metode” på 

CMFL 
 Godkendt uden kommentarer. 

 
10. Beslutning om ændring af fagbeskrivelse i ”Værdiansættelse af virksomheder” på 

BSc.Merc. 
Godkendt, da der kun var tale om ændring af litteraturen. 
 

11.  Beslutning om ændring af fagbeskrivelse i ” Videregående kvantitativ analyse” på 
BSc.Merc. 
Godkendt uden kommentarer. 
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12. Diskussion om større eksplicitering af SOLO taksonomien i fagbeskrivelser 

Kenneth kom med et oplæg til SOLO taksonomien. Punktet blev udsat til næste møde. 
 

13. Evt.  
Louise spurgte til det videre forløb vedr. forventningsafstemning af studiet for primært HA 
Sport-studerende. Louise kontakter Vibeke herom. 
Vibeke nævnte, at vi får en Cand.merc. Sport fra 1. september 2011. 

 
 Kenneth, Louise og Vibeke forlod mødet. 
 
14. Meddelelser (lukket punkt) 
 Peder orienterede om sager om plagiering i forbindelse med eksamen i januar samt om en sag 

hvor vi har givet afslag på 5. eksamensforsøg, som er endt i Ministeriet. 
 

15.  Censorindberetninger (lukket punkt) 
Bachelor in Economics and IT: 

 Ingen kommentarer 
 

Cand.merc.:  
Der har kun været 1 eksamen med ekstern censur, og denne censor har ikke indsendt beretnin-
gen! 

 
 HA-studierne: 

Flere censorer har nævnt, at de studerendes skrive- og formuleringsevne er for ringe. Dette har 
Studienævnet taget til efterretning. Det er bl.a. derfor vi arbejder på at ændre 5. semester (se 
punkt 6). 
 

16.  Drøftelse af resultater af undervisningsevalueringen for E11 
 Flere studerende mener, at niveauet i Entreprenørskab er for lavt.  

Herudover skal Peder kontakte nogle undervisere, hvis evalueringer ikke er helt ok. 
Alle evalueringen skal sendes til de respektive undervisere, med besked om at studienævnet 
ikke har nogen kommentarer. 

 
17. Diskussion af faget Finansiering 

Det blev besluttet, at sende fagets evaluering til Kenneth, som skal kommentere denne inden 
næste møde. Punktet skal derfor på dagsordenen til næste møde. 

  
18. Sager til behandling HA Almen, HA generel, HA Sport og HA-merit (lukket punkt) 

j.nr. 3/2011 - forhåndsgodkendelse af merit til udlandsophold – delvist imødekommet 
j.nr. 4/2011 - ansøgning om merit - imødekommet 

 j.nr. 13/2011 - dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
 j.nr. 14/2010 - dispensation til at trække merit for Kvantitativ Analyse del 2 tilbage - imøde-

kommet 
j.nr. 16/2011 - merit for fag fra udlandsophold - imødekommet 

 j.nr. 17/2011- merit for 2 fag - afvist 
 
Dispensationer i høring / formandsgodkendt siden sidste møde (lukket punkt) 
j.nr. 120/2010 - dispensation til ekstra tid til skr. eksamen pga. ordblindhed - imødekommet 
j.nr. 5/2011 - ansøgning om merit – imødekommet 
j.nr. 6/2011 - dispensation til at deltage i eksamen selv om opgaven blev afleveret for sent – 
imødekommet 
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j.nr. 7/2011 - dispensation til at deltage i re-eksamen selv om han ikke har deltage i den ordi-
nære eksamen - imødekommet 

 j.nr. 9/2011 - dispensation til at deltage i re-eksamen selv om han ikke har deltage i den ordi-
nære eksamen - imødekommet 
j.nr. 18/2011 - dispensation til 4. forsøg i VØ - imødekommet 
j.nr. 19/2011 - dispensation til 4. forsøg i VØ - imødekommet 
j.nr. 20/2011 - dispensation til 4. forsøg i VØ - imødekommet 
 

19.  Sager til behandling Bachelor in Economics and IT (lukket punkt) 
 j.nr. 1/2011 - ansøgning om merit - delvist imødekommet 
 j.nr. 2/2011 - ansøgning om merit - imødekommet 
 j.nr. 8/2011 - dispensation til at deltage i re-eksamen selv om han ikke har deltage i den ordi-

nære eksamen - imødekommet 
 j.nr. 10/2011 - ansøgning om dispensation til 4. forsøg i Corporate Finance - mundtlig - imø-

dekommet 
j.nr. 11/2011 - ansøgning om dispensation til 4. forsøg i Corporate Finance – mundtlig 
+skriftlig - imødekommet 
j.nr. 12/2011 - dispensation beståelseskravet i Corporate Finance pga. problemer med udreg-
ning af gennemsnit for faget - imødekommet 
j.nr. 15/2011 - forhåndsgodkendelse af merit for 2 valgfag - imødekommet 

 
 Dispensationer i høring / formandsgodkendt siden sidste møde (lukket punkt) 

j.nr. 121/2010 - dispensation til 4. eksamensforsøg – imødekommet 
 j.nr. 122/2010 - dispensation til at blive tilmeldt ordinær eksamen – imødekommet 
 j.nr. 123/2010 - dispensation til at blive tilmeldt ordinær eksamen – imødekommet 

j.nr. 124/2010 - dispensation til at blive tilmeldt ordinær eksamen – imødekommet 
j.nr. 125/2010 - ansøgning om merit – imødekommet 
j.nr. 126/2010 - dispensation til at blive tilmeldt ordinær eksamen – imødekommet 
j.nr. 127/2010 - dispensation til at blive tilmeldt ordinær eksamen – imødekommet 

 j.nr. 128/2010 - dispensation til at blive tilmeldt ordinær eksamen – imødekommet 
 
 
20. Sager til behandling cand.merc. (lukket punkt) 
 Ingen sager. 

 
21.  Evt. 
 Intet. 
 
 Mødet sluttede kl. 16.30. 
  

 
16.2.2011 /Lene F. Jakobsen (ref.) 


