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Referat af Studienævnsmøde 
mandag den 7. maj 2012 kl. 9.00 
 
Deltagere: 
Peder Madsen  Studieleder, BSc.merc og CMFL (formand) 
Casper Rasch Hansen Studerende, BSc.merc sport (næstformand) 
Dennis Nielsen Studerende, BSc.merc generel  
Mehmet Ali Polat Studerende, BSc.merc generel 
Kenneth Schultz Observatør - uddannelseskoordinator, BSc.merc generel 
Louise Jørgensen Observatør - faglig vejleder, BSc.merc 
Daniel Sentow Observatør - faglig vejleder, BSc.merc  
Maria Lang Observatør - sekretær, BSc.merc 
Jette Risom Observatør - sekretær, Bachelor in Economics and IT 
Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær - referent 
 
Afbud: 
Anders Bordum Underviserrepræsentant, BSc.merc og CMFL 
Ulrik Wagner Underviserrepræsentant, BSc.merc Sport 
Steen Scheuer  Observatør - professor, ILV  
Vibeke Toft Müller Observatør - studieleder Bachelor in Economics and IT 
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 10. april 2012 

Ingen kommentarer. 
 

2. Meddelelser fra formanden: 
- pr. 1. maj er ansat 2 nye faglige vejledere – Daniel Sentow og Nina Toghay – begge fra 4. se-
mester generel 
- der er blevet ændret i eksamensformen i fagbeskrivelsen for Organisationspsykologi på 
CMFL (individuel synops er ændret til grupperapport). Fakultetet er informeret og har givet til-
ladelse til ændringen 
- der har været afholdt akronymkonkurrence for den engelsksprogede cand.merc. – MSCM 
- der har været afholdt valgfagspræsentation på både BSc.Merc. og Cand.merc. – der er udbudt 
8 fag på CMFL og 18 fag på BSc.Merc. – tilmeldingsfrist 7. maj 
- der er afleveringsfrist for bachelorprojekter den 9. maj kl. 12.00 
- der er tilmeldt 11 studerende til kandidatspecialet 
- vi har modtaget 100.000 kr. fra Dekanpuljen til brug for undervisningsfilm (Niels) 
 

3. Beslutning om fremtidigt februar-optag på HA-merit 
Der var enighed i Studienævnet om, at vi ikke kan udbyde HA-merit med optag i februar, hvis 
der ikke ændres i fagflowet. 
 

4. Beslutning om det fremtidige fagflow for HA-merit 
Forslag til ændringer: vi kunne udbyde bl.a. VØ-fag forskudt, så det kun var for disse studeren-
de. Vi bør sætte en grænse for, hvor få/mange studerende, der skal være optaget for at vi udby-
der fag forskudt. Der bør tilføjes et Metodefag, da de studerende på merit har svært ved at udar-
bejde skriftlig arbejde. Peder går videre til Torben med ovenstående ønske til ændringer. 
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5. Orientering om festen ved Dimission 2012 

Louise og Kasper har fået udsendt invitationen til alle mulige dimittender samt alle fastansatte 
på ILV. Der er endnu ikke kommet tilmeldinger. Der vil være buffet i kantinen med mad og ka-
ge og der vil være mulighed for køb af drikkevarer. ILV betaler for maden (100 kr. pr. person 
for alle tilmeldte). Bjarne Kay sørger for vagter til festen. Baren vil være åben til kl. 02.00. Pe-
der foreslog evt. at kåre årets underviser og/eller årets dimittend – ILV vil gerne sponsere gaver 
hertil.  
Punktet genoptages på næste møde. 
 

6. Orientering om officiel del af Dimission 2012 
Peder og Maria arbejder videre med planlægningen.  
Hvis der ikke kommer nok tilmeldinger til festen flyttes den officielle del af dimissionen til kl. 
11.00. 
 

7. Beslutning om evaluering af F12 
Det blev besluttet, at alle fag fra F12 på hhv. BSc.Merc, CMFL og Bachelor in Economics and 
IT skal evalueres. De faglige vejledere står for det praktiske. Maria har udsendt mail til alle un-
dervisere vedr. ønske til 1-2 spørgsmål udover de generelle spørgsmål. I samme mail er udsendt 
information vedr. Kenneths projekt med Kvalificeringsmøder efter evalueringen. Underviserne 
skal melde tilbage til Maria senest den 9. maj kl. 12.00 vedr. begge ting.  
Evalueringsskemaet skal udarbejdes, så hver fag gøres færdigt inden der kommer spørgsmål om 
næste fag. Evalueringsskemaet skal udsendes til de studerende i uge 21 – og de skal have 1 uge 
til at svare. Seminar i Finansiering skal have særskilt evalueringsskema, da det ikke passer ind i 
det generelle skema.  
 

8. Godkendelse af eksamensplaner for S12 
Eksamensplanerne for BSc.Merc, CMFL og Bachelor in Economics and IT blev godkendt. 
 

9. Beslutning om dato for afholdelse af Studienævnsmøde i juni 
Det blev besluttet, at næste møde afholdes fredag den 8. juni fra kl. 9.00.  
 

10. Evt. 
Jette spurgte, om ikke den faglige vejleder på Bachelor in Economics and IT (Nick) bør invite-
res til møderne i Studienævnet. Det skal han.  
Til mødet i juni skal alle 4 faglige vejledere på BSc.Merc. inviteres. 
 

Kenneth, Jette, Maria, Daniel og Louise forlod mødet. 
 

Lukket del: 
 

11. Meddelelser 
Peder har holdt møde med studerende vedr. uregelmæssigheder. 2 sager er blevet afgjort. 
 

12. Censorindberetninger 
Der var ingen censorindberetninger denne gang. 
 

13. Sager til behandling – HA (almen, generel, sport og merit)  
109/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold x 3 - godkendt 
113/2012 - Disp til udsættelse af 4. forsøg i VØ til august 2012 - godkendt 
114/2012 - Disp til re-eksamen i BP, selv om hun ikke deltager i ordinær eksamen - godkendt 
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115/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold - godkendt 
116/2012 - Udsættelse af 1. årsprøven - har ikke deltaget i VØ del 1 - godkendt 
122/2012 - Ekstra tid til eksamen pga. koncentrationsbesvær og dårlig hukommelse - godkendt 
124/2012 - Ekstra tid til eksamen pga. epilepsi - godkendt 
126/2012 - Disp til re-eksamen i BP, selv om han ikke deltager i ordinær eksamen - godkendt 
129/2012 - Ekstra tid til eksamen pga. ordblindhed - godkendt 
130/2012 - Disp til 4. forsøg i JURA - godkendt 
131/2012 - Disp til udsættelse af 5. forsøg i VØ - godkendt 
135/2012 - Disp til 4. forsøg i Organisation samt disp til udsættelse af 1. årsprøven - godkendt 
136/2012 - Disp til 4. forsøg i Organisation samt disp til udsættelse af 1. årsprøven - godkendt 
138/2012 - For sen tilmelding til eksamen - godkendt 
 
Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
110/2012 - For sen tilmelding til eksamen - godkendt 
112/2012 - Godkendelse af studieophold og praktikrapport - godkendt 
117/2012 - For sen tilmelding til eksamen - godkendt 
119/2012 - For sen tilmelding til eksamen - godkendt 
120/2012 - For sen tilmelding til undervisning og eksamen - godkendt 
121/2012 - For sen tilmelding til undervisning og eksamen - godkendt 
123/2012 - For sen tilmelding til eksamen - godkendt 
127/2012 - For sen tilmelding til eksamen samt disp til 4. forsøg i VØ (2) - godkendt 
134/2012 - For sen tilmelding til eksamen - godkendt - godkendt 
 

14. Sager til behandling – Bachelor in Economics and IT 
128/2012 - For sen tilmelding til eksamen x 3, disp til 4. og 5. forsøg samt udsættelse af 1. års-
prøven - godkendt  
132/2012 - For sen tilmelding til eksamen - godkendt 
133/2012 - For sen tilmelding til eksamen x 3, disp til 4. forsøg samt udsættelse af 1. årsprøven  
- godkendt 
137/2012 - For sen tilmelding til eksamen - godkendt 
 
Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
111/2012 - Disp til 5. forsøg i E-Business and E-commerce - godkendt 
 

15. Sager til behandling – Cand.merc. 
103/2012 - Forhåndsgodkendelse af virksomhedsprojekt – afventer (stadig) info fra den stude-
rende 
118/2012 - Forhåndsgodkendelse af virksomhedsprojekt - godkendt 
125/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for 1 VF - godkendt 
 

16. Evt. 
Intet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
11.05.2012 / Lene F. Jakobsen (ref.) 


