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Referat af Studienævnsmøde 
tirsdag den 6. november 2012 kl. 9.00 
 
Deltagere: 
Peder Madsen  Studieleder, BSc.merc og CMFL (formand) 
Anders Bordum Underviserrepræsentant, BSc.merc og CMFL 
Daniel Trudsholm Sentow Studerende, BSc.merc generel (næstformand) 
Mehmet Ali Polat Studerende, BSc.merc generel 
Jesper Frederik Nielsen Studerende, BSc.merc generel 
Maria Lang Studienævnssekretær - referent  
Jette Risom Observatør - sekretær, Bachelor in Economics and IT 
Kenneth Schultz Observatør - uddannelseskoordinator, BSc.merc generel 
Nina Toghay  Observatør - faglig vejleder, BSc.merc 
Susanne Kaas Observatør – sekretær HA, MSCM 
 
Afbud: 
Ulrik Wagner Underviserrepræsentant, BSc.merc Sport  
Steen Scheuer  Observatør - professor, ILV  
Niels Lauritzen  Observatør - udd.koordinator, Bachelor in Economics and IT 
Nicholas James Tarbuck Observatør - faglig vejleder, Bachelor in Economics and IT 
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 2. oktober 2012 

Ingen kommentarer.  
 

2. Meddelelser fra formanden: 
- Syv kandidater har meldt sig til Studienævnsvalget.  
- Der har været afholdt møde på SDU omkring aktiviteter efter studietid om eftermiddagen. 

SDU Slagelse ønsker, at de studerende bliver efter endte lektioner til diverse aktiviteter mv. 
Der er nedsat en gruppe bestående af Kenneth Schultz, Kirsten Lambert (ISK, campussekre-
tær) og Bjarne Kay. Der skal muligvis ansættes en Eventmanager i form af en studerende. 

- I uge 43 blev der afholdt Studiepraktik. Nina og Daniel hjalp bl.a. til.  Der var ca. 80 gymna-
sieelever, heraf 50 på Erhvervsøkonomi (30 på ISK/sprog). På næste møde vil evaluering af 
Studiepraktikken blive fremlagt. 

- Fagbeskrivelserne for It & Økonomi og Organisation for dette semester er nu godkendt efter 
ændring af eksamensform (gruppeeksamen). De studerende er desuden orienteret om ændrin-
gen. 

- Der har været afholdt obligatorisk aktivitet i Entreprenørskab som multiple-choice test på 
Blackboard. Det er forløbet godt. Obligatorisk aktivitet i Regnskab bliver afholdt i uge 47. Te-
sten afholdes efter samme metode som ved Entreprenørskab. 

- Der har været afholdt ”speed-dating” om studiejobs i Slagelse. Karrierecentret var arrangør 
sammen med kommunen på arrangementet. Der var omkring 50 virksomheder og studerende 
som deltager i arrangementet. 

- Den 28. november kl. 14-17 afholdes der Projekttræf mellem lokale virksomheder og stude-
rende, er skal skrive bachelorprojekt og kandidatspeciale. 

- Der er nedsat en gruppe vedrørende markedsføring af det internationale studie, bestående af 
Jette Risom, Niels Lauritsen og Peder Madsen. Pt. har gruppen udvalgt større byer i udlandet, 
hvor de vil deltage i messer. 
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Meddelelser fra andre: 

- Kenneth orienterede om, at han er inviteret til møde omkring elektronisk evaluering på Sam-
fundsvidenskab. 

 
3. Godkendelse af fagbeskrivelser for foråret 2013 

Kenneth foreslog, at der afholdes evaluering omkring afholdelse af gruppeeksamen om 1-1,5 år. 
Emnet vil komme på dagsordenen om ca. 1-1,5 år.  
 
Mehmet foreslog, at der bliver kigget på fagflowet på Bsc.merc., da nogle af fagene rummer flere 
punkter, der lapper over hinanden. Derved vil nogle af fagene kunne skæres ned til 5 ECTS og an-
dre op til 10 ECTS. Og at man evt. kan flytte rundt på fagene på semestrene. 
 
Fagbeskrivelserne blev gennemgået. Maria retter til i fagbasen og sender fagbeskrivelserne til Ek-
samenskontoret samt til øvrige involverede på uddannelserne på Erhvervsøkonomi. 
 
Fagbeskrivelsen for Projektledelse på Change Management blev diskuteret og specifikke punkter 
blev fremhævet. Disse punkter vil blive fremført for lærermødet for Change Management næste 
gang. 
 
Fagbeskrivelserne fra Esbjerg vedr. sport og eventmanagement blev diskuteret. For så vidt angår 
Konkurrence i et sportsperspektiv, blev det fremhævet, at litteraturen skal fremhæves. 
 
Der mangler fagbeskrivelse for videregående kvantitative analyser. Kenneth vil hurtigst muligt 
færdiggøre fagbeskrivelsen. Fagbeskrivelsen vil blive sendt i høring i Studienævnet.  
 

4. Orientering og diskussion af studiepraktikforløbet 
Punktet blev udskudt til senere møde. 
 

5. Høring vedr. gruppeeksamen ved specialer 
Punktet blev godkendt på ny.  
 

6. Orientering om valg til Studienævn 
Den 20. og 21. skal der afgives stemmer for så vidt angår de opstillede kandidater til Studie-
nævnsvalg. 
Vi ønsker selvfølgelig en høj stemmeprocent. Derfor vil undervisere, der har lektioner disse to da-
ge, blive bedt om at gøre opmærksom på afstemningen. Peder sørger for dette. 
 
Der vil blive afholdt valgmøde. Mehmet og Jesper står for at arrangere dette. 
 
På næste møde vil der blive orienteret om forløbet af valg og valgmøde. 
 

7. Godkendelse af bilag til studieordning for Meritordningen 
Bilaget blev gennemgået. Forløbet med start i februar blev diskuteret, herunder om man kan lave 
ændringer i forløbet, idet Virksomhedens Økonomi kunne lægges tidligere, da mange aspekter i 
dette fag, går videre i de andre økonomiske fag. 
Peder oplyste, at dette ikke er muligt. 
 
Det blev derfor foreslået, at der laves et kort introduktionsforløb til begreberne i de involverede 
fag. Forløbet vil være ca. 2-3 dage. Peder arbejder videre med dette. 
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8. Diskussion af udvælgelse til kvalificeringsmøder (udsat fra sidst pga. Kenneths afbud) 

Punktet blev diskuteret. Det blev aftalt, at det er frivilligt, hvorvidt man ønsker kvalificeringsmø-
de. 
Der vil blive fastsat en frist efter evalueringen til at indmelde, om man ønsker møde. 
Studienævnet udvælger endeligt, hvem der kan afholde møde. 
Kenneth laver en tekst vedrørende emnet og sender til Maria, som sender videre til lærergruppen. 

9. Evt. 
Intet. 
 

Susanne, Jette, Kenneth og Nina forlod mødet. 
 

Lukket del: 
 

10. Meddelelser 
Ingen 
 

11. Censorindberetninger 
Ingen kommentarer. 
 

12. Sager til behandling – HA (almen, generel, sport og merit)  
219/2012 - Genbehandling af sag fra september 2012 - imødekommet 
252/2012 - Disp. til 4. forsøg i Konkurrence - imødekommet 
254/2012 - Disp til ændret eksamensform i EØS - imødekommet 
255/2012 - Disp for deltagelse i 1. årsprøvefag - imødekommet 
257/2012 - Disp for deltagelse i 1. årsprøven - imødekommet 
260/2012 - Disp til udsættelse af beståelse af 1. årsprøven - imødekommet 
261/2012 - Disp til 4. forsøg i 2 fag og 5. forsøg i 2 fag - imødekommet 
262/2012 - Disp til udsættelse af beståelse af 1. årsprøven samt hhv. et 4. og 5. forsøg - imøde-
kommet 
263/2012 - Disp til 4. forsøg i 3 fag - imødekommet 
264/2012 - Disp til 4. forsøg i 2 fag og 5. forsøg i 1 fag - imødekommet 
265/2012 - Disp til 4. forsøg i 2 fag samt udsættelse af 1. årsprøven og deltagelse i fagene på 1. 
årsprøven - imødekommet 
266/2012 - Merit for Kvan Ana – del 1 - imødekommet 
268/2012 - Disp til 4. forsøg i Finansiering og Eks. Regnskab - imødekommet 
269/2012 - Disp til 5. forsøg i VØ – del 1 samt udsættelse af beståelse af 1. årsprøven - imøde-
kommet 
271/2012 - Disp udsættelse af 2. obl. Opgave Finansiering - imødekommet 
272/2012 - Forhåndsgodkendelse udlandsophold - udsat 
273/2012 - Forhåndsgodkendelse udlandsophold - imødekommet 
274/2012 - Disp til at starte på MSCM uden at være færdig på HA - udsat 
275/2012 - Disp udsættelse af 2. obl. Opgave Finansiering - imødekommet 
277/2012 - Merit for valgfag – delvist imødekommet 
278/2012 - Disp udsættelse af 2. obl. Opgave Finansiering - imødekommet 
279/2012 - Disp til at deltage i reeksamen obl.opg. Entreprenørskab uden at have deltaget i ordi-
nær - imødekommet 
280/2012 - Forhåndsgodkendelse udlandsophold - imødekommet 
281/2012 - Merit for fag på 5. og 6. semester – delvist imødekommet 
282/2012 - Forhåndsgodkendelse af Praktikophold 5. semester - imødekommet 
283/2012 - Merit for valgfag - afslag 
285/2012 - Merit for Kvan Ana – del 2 - imødekommet 
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286/2012 - Forhåndsgodkendelse af Praktikophold 5. semester - imødekommet 
287/2012 - Disp for deltagelse i reeksamen uden at have deltaget i ordinær - afslag 
288/2012 - Disp til tilmelding til undervisning - imødekommet 
289/2012 - Merit for fag taget på erhvervsakademiuddannelse - imødekommet 
291/2012 - Disp til tilmelding til uv+ eks VØ del 1 - imødekommet 
292/2012 - Disp til tilmelding til uv i Organisation - imødekommet 
293/2012 - Disp til tilmelding til uv + eks. Kvan.ana. del 1 - udsat 
294/2012 - Forhåndsgodkendelse udlandsophold – delvist imødekommet 
295/2012 - Disp manglende studieaktivitet - imødekommet 
296/2012 - Disp tilmelding Organisation - imødekommet 
 
Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
253/2012 – Disp til for sen undervisningstilmelding - afslag 
256/2012 – Disp til at ændre valgfag – imødekommet 
259/2012 – Disp tilmelding til undervisning - imødekommet 
270/2012 – Disp til 4. forsøg obligatorisk aktivitet - imødekommet 
 
 

13. Sager til behandling – Bachelor in Economics and IT 
258/2012 - Disp til 4. forsøg i Project and Methodology 1 - imødekommet 
267/2012 - Disp til 4. forsøg i Corporate Finance - imødekommet 
284/2012 - Disp til at få overført fag fra gl. studieordning til ny - imødekommet 
290/2012 - Merit for fag taget på Erhvervsakademi Sjælland - udsat 
 

14. Sager til behandling – Cand.merc. 
251/2012 - Forhåndsgodkendelse af virksomhedsprojekt – imødekommet 
276/2012 - Ekstra tid til eksamen - imødekommet 
 

15. Evt. 
Intet. 
 
Mødet sluttede kl. 13.00. 

 
 
08.11.2012 / Maria Lang 


