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Referat af Studienævnsmøde 
fredag den 8. juni 2012 kl. 9.00 
 
Deltagere: 
Peder Madsen  Studieleder, BSc.merc og CMFL (formand) 
Anders Bordum Underviserrepræsentant, BSc.merc og CMFL 
Ulrik Wagner Underviserrepræsentant, BSc.merc Sport 
Casper Rasch Hansen Studerende, BSc.merc sport (næstformand) 
Mehmet Ali Polat Studerende, BSc.merc generel 
Kenneth Schultz Observatør - uddannelseskoordinator, BSc.merc generel 
Vibeke Toft Müller Observatør - studieleder Bachelor in Economics and IT 
Louise Jørgensen Observatør - faglig vejleder, BSc.merc 
Daniel Sentow Observatør - faglig vejleder, BSc.merc 
Nina Toghay  Observatør - faglig vejleder, BSc.merc 
Nicholas James Tarbuck Observatør - faglig vejleder, Bachelor in Economics and IT 
Maria Lang Observatør - sekretær, BSc.merc 
Jette Risom Observatør - sekretær, Bachelor in Economics and IT 
Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær - referent 
 
Afbud: 
Dennis Nielsen Studerende, BSc.merc generel  
Steen Scheuer  Observatør - professor, ILV  
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 7. maj 2012 

Ingen kommentarer. Peder bød Nick, som deltog i sit første studienævnsmøde. 
 

2. Meddelelser fra formanden: 
- vi har besluttet, hvilke valgfag der skal oprettes: BSc.Merc. 5. semester: Obligationsteori, Inter-
national Business Management and Strategies, Det personlige lederskab i sport samt Cross Cultu-
ral Business Studies og på 6. semester: HRM, Sportssociologi, EU – Økonomi og Politik samt 
Virksomhedsanalyse. På CMFL 3. semester: Forandringskommunikation, CSR, Entreprenøriel 
Ledelse samt Deltagende innovation 
- der er pt. 11 exchange students tilmeldt E12  
- der er afholdt møde i forbindelse med Equis-akkrediteringen  
- studielederne for Erhvervsøkonomi afholder et infomøde for studielederne for Erhvervsakademi-
erne vedrørende kravene for hvordan de studerende på Professionsbacheloruddannelser kan blive 
optaget på Cand.merc.-studierne 
- der har været afholdt undervisningsevaluering for både BSc.Merc. og CMFL 
- Kenneth har afholdt kvalificeringsmøder for Videregående Kvan. Ana. og Seminar i FIN – der 
deltog 12 studerende – godt forløb 
- på Bachelor in Economics and IT er optaget 25 studerende på 1. prioritet – de skal nu betale 
 

3. Beslutning om supplering af medlemmer til SN fra august/september 
Da Dennis har fået godkendt udenlandsophold i efteråret 2012 og Casper dimitterer i juni, kom-
mer vi til at mangle 2 studerende i Studienævnet.  
Vi har 2 muligheder: 
 1) vi kan vælge at forsætte, så vi har 1 studerende og 3 VIP i E12 
 2) vi kan supplere med 2 nyvalgte studerende  
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Efter en kort snak, blev de studerende i Studienævnet enige om, at benytte muligheden for at sup-
plere, så der kommer til at sidde 3 studerende i efteråret. Også her har vi 2 muligheder: 
 1) rektorel udpegning 
 2) suppleringsvalg 
De studerende besluttede, at de nuværende studerende i Studienævnet udsender en mail til følgen-
de studerende på BSc.Merc. – 2. og 4. semester samt CMFL 1. og 2. semester – hvor de opfordrer 
til at nogle skal stille op til hvervet. Herefter skal de 3 nuværende medlemmer af Studienævnet be-
slutte hvilke 2 af dem der stiller op, der skal træde ind i Studienævnet.  
 

4. Orientering om festen ved Dimission 2012 
Louise og Casper oplyste, at der er 26 studerende og 5 ansatte tilmeldt festen, så det er blevet be-
sluttet at festen afholdes. 
 

5. Orientering om officiel del af Dimission 2012 
Peder og Lene arbejder på invitationen, som sendes ud i løbet uge 24. Peder opfordrede Louise og 
Casper til at står for noget ”underholdning” på de studerendes vegne. 
 

6. Orientering om intro og RUS-tur 
Der afholdes i velkomst for alle nye HA-studerende den 3. september. Herefter afholdes entrepre-
nørskabspil for dem som skal på generel – Martin S er ansvarlig. Ulrik står for introforløbet for 
dem på sport. Peder undersøger, hvorledes introforløbet for meritterne skal være. 
Der afholdes RUS-tur for de nye studerende på Generel og Merit den 7.-9. september (Western 
Camp) – Xenia er ansvarlig. De nye sport-studerende skal på RUS-tur 28.-31. august (Hemmes-
høj) – Maria og Linda er ansvarlige. Cand.merc. skal på kanotur den 3. eller 4. september. Eva er 
ansvarlig. 
Der er studiestart for alle hold i uge 37. 
Når undervisningen er kommet godt i gang skemalægges 1 lektion pr. hold, hvor de faglige vejle-
dere, Studienævnet, Biblioteket og administrationen præsenteres. 
Information om intro, RUS-tur og studiestart lægges på hjemmesiden, som der henvises til i opta-
gelsesbrevene. 
De faglige vejledere skal finde ca. 10 studerende, som kan være behjælpelige med at afvikle  
Entreprenørskabspillet. Der afholdes orienteringsmøde herom ultimo august. 
 

7. Godkendelse af studieordning (version 6) for Business Economics and Information Techno-
logy 
Studienævnet godkendte at Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi anvender Studieordningen 
”Curriculum for Business Economics and Information Technology” indtil den nye engelsksproge-
de HA-linje ”BSc in Economics and Business Administration - IT and Economics” kan udbydes. 
 

8. Evt. 
Intet. Tak til Louise og Casper for deres arbejde i Studienævnet. 
 

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

Lukket del: 
 

9. Meddelelser 
Ingen. 
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10. Censorindberetninger 

Ingen kommentarer. 
 

11. Sager til behandling – HA (almen, generel, sport og merit)  
139/2012 - Disp for kravet om deltagelse i fagene på 1. årsprøven - imødekommet 
141/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold - imødekommet 
143/2012 - Disp til 5. forsøg i KA - del 1 - imødekommet 
144/2012 - Disp til 4. forsøg i FIN (obl. opgave) - imødekommet 
148/2012 - Endelig merit for udenlandsophold - imødekommet 
149/2012 - Endelig merit for udenlandsophold - imødekommet 
152/2012 - Udsættelse af 1. årsprøven - imødekommet 
155/2012 - Disp til re-eksamen selvom han ikke deltog i ordinær - imødekommet 
156/2012 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
157/2012 - Disp til udsættelse af 1. årsprøven pga. graviditet - imødekommet 
158/2012 - Disp til 4. forsøg i FIN - imødekommet 
159/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for FIN - imødekommet 
160/2012 - Disp til at udsætte VØ til 6. semester - imødekommet 
161/2012 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
162/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for VF - delvist imødekommet - imødekommet 
163/2012 - For sen tilmelding til eksamen - imødekommet 
164/2012 - Disp til 4. forsøg i FIN - imødekommet 
166/2012 - Disp til 5. forsøg i FIN - imødekommet 
167/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for FIN - imødekommet 
 
Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
145/2012 - For sen tilmelding til eksamen - imødekommet 
146/2012 - For sen tilmelding til eksamen - imødekommet 
 

12. Sager til behandling – Bachelor in Economics and IT 
140/2012 - Disp til 4. forsøg i IT-Strategy - imødekommet 
165/2012 - For sen tilmelding til eksamen - imødekommet 
 
Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
154/2012 - For sen tilmelding til UV + eksamen - imødekommet 
 

13. Sager til behandling – Cand.merc. 
142/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for 1 VF - imødekommet 
147/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for VF - imødekommet 
150/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for VF - imødekommet 
168/2012 - Forhåndsgodkendelse af virksomhedsprojekt - imødekommet 
 
Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
151/2012 - Disp til for sen tilmelding til REGN samt fritagelse for obl. aktivitet - imødekommet 
153/2012 - Disp til for sen tilmelding til REGN samt fritagelse for obl. aktivitet - imødekommet 
 
 

14. Evt. 
Intet. 

 
 
15.06.2012 / Lene F. Jakobsen (ref.) 


