
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse 
  Syddansk Universitet 
 

Referat af Studienævnsmøde 
fredag den 10. februar 2012 kl. 9.00 
 
Deltagere: 
Peder Madsen  Studieleder, BSc.merc og CMFL (formand) 
Ulrik Wagner Underviserrepræsentant, BSc.merc  
Anders Bordum Underviserrepræsentant, BSc.merc og CMFL 
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 
Vibeke Toft Müller Observatør - studieleder Bachelor in Economics and IT 
Jette Risom Observatør - sekretær, Bachelor in Economics and IT 
Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær - referent 
 
Afbud: 
Steen Scheuer  Observatør - professor, ILV  
Louise Jørgensen Observatør - faglig vejleder, BSc.merc 
Maria Lang Observatør - sekretær, BSc.merc 
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 7. december 2011 

Ingen kommentarer. 
 

2. Meddelelser fra formanden: 
- vores planlagte 3. linje på HA-studierne på engelsk må ikke udbydes pr. 1. september 2012, 
som det ellers var planlagt 
- der blev i går afholdt infomøde om udenlandsophold – ca. 70 deltog fra HA og IVK 
- der er pr. 1. februar startet 37 nye studerende på HA-merit 
- der er pr. 1. februar startet 8 nye studerende på CMFL 
- vi afholder åbent hus for kommende studerende lørdag den 3. marts kl. 10.00-12.00 
- der afholdes ”valg under vejs”-messe i Odense den 29. februar – bustransport fra Slagelse 
- vi har pt. 1 sag om snyd (plagiering), hvor afgørelsen træffes i næste uge – yderlige 1 sag er 
undervejs 
- dekanen har afsat 1 mio. kr. til fremme af studenteraktiverende undervisningsaktiviteter. Vi vil 
søge at udarbejde aktivitetstiltag for hhv. studerende med særlige behov og studerende med 
særlige interesser. På lærermødet den 7. februar blev 5 undervisere valgt til at arbejde videre 
med tiltag herfor. Det blev besluttet også at invitere de 3 studerede i Studienævnet til at deltage 
 
Anders forlod mødet pga. undervisning. Jette forlod mødet. 
 

3. Udpegning af studerende til Studenterforum 
Dennis og Mehmet ville gerne deltage. 
 

4. Godkendelse af Profile description for Change Management 
Godkendt. 
 

5. Godkendelse af fagbeskrivelser til Profile description for Change Management 
Udsat til næste møde, da vi endnu ikke har modtaget fagbeskrivelserne fra faglederne. 
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6. Høring om ”Forslag til sagsbehandling af ansøgere til kandidatuddannelser” 

Udkastet fra Anna Lund Jepsen blev godkendt. 
 

7. Drøftelse af brug af Facebook til info for studerende i Slagelse 
Peder har forespurgt hos juristen i Odense, om der kan være problemer i at have en Facebook-
gruppe. Der er dog ikke kommet svar. Det blev besluttet, at Dennis, Mehmet og Casper (tov-
holder) opretter en Facebookgruppe for studerende på HA-studierne i Slagelse.   
 

8. Godkendelse af mødedatoer for resten af foråret 
Møderne blev fastsat til: 
Mandag den 5. marts kl. 9.00 
Tirsdag den 10. april kl. 9.00 
Mandag den 7. maj kl. 9.00 
Mødet i juni afhænger af eksamensplanen. 
 

9. Evt. 
Kenneth og Anders foreslog en form for paneldebat med en gruppe studerende, hvor evaluerin-
gen af fag bliver drøftet. Kommer på som et punkt på næste møde. 

 
Kenneth og Vibeke forlod mødet. 

 
Lukket del: 

 
10. Meddelelser 

Vi har pt. 2 sager om plagiering samt 3-4 klagesager fra eksamen i januar. 
 

11. Behandling af undervisningsevaluering for E11 
Evalueringerne og kommentarerne fra underviserne blev gennemgået. Peder vil kontakte 2 un-
dervisere, som fortjener ros og 3 undervisere, som skal stramme op. Herudover kontakter Peder 
faglederen i Organisation og Videnskabelig Metode med henblik på at ændre/reducere i pen-
sum. 
 

12. Censorindberetninger 
Ingen kommentarer. 
 

13. Sager til behandling – HA (almen, generel, sport og merit) 
j.nr. 18/2012 - Disp til forlængelse af 2006-studieodrningen samt disp til forsøg i fag der er ud-
faset - godkendt 
j.nr. 19/2012 - Endelig merit for udenlandsophold  - godkendt 
j.nr. 30/2012 - Disp til 5. forsøg i Bachelorprojekt - godkendt 
j.nr. 40/2012 - Endelig merit for en række fag fra VHC - godkendt 
j.nr. 47/2012 - Disp til at skrive BP på engelsk - godkendt 
 
Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
j.nr. 255/2011 - Disp for manglende deltagelse i 1. årsprøven pga. graviditet - godkendt 
j.nr. 256/2011 - Endelig merit for 3 fag - godkendt 
j.nr. 2/2012 - For sen tilmelding til eksamen - godkendt 
j.nr. 4/2012 - Disp til re-eksamen - kom for sent til ordinær – VØ – mangler dokumentation - 
godkendt 
j.nr. 5/2012 - Disp til re-eksamen - kom for sent til ordinær – KA - godkendt 
j.nr. 6/2012 - Disp til re-eksamen - var ikke tilmeldt ordinær – REGN - godkendt 
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j.nr. 7/2012 - Forhåndsgodkendelse af udenlandsophold – delvist godkendt 
j.nr. 14/2012 - Disp til re-eksamen - deltog ikke i ordinær - Eksternt Regnskab - godkendt 
j.nr. 20/2012 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - godkendt 
j.nr. 21/2012 - Disp til re-eksamen - kom for sent til ordinær – KA - godkendt 
j.nr. 22/2012 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - godkendt 
j.nr. 23/2012 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - godkendt 
j.nr. 24/2012 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - godkendt 
j.nr. 25/2012 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - godkendt 
j.nr. 26/2012 - Disp til 4. forsøg i Internt Regnskab - godkendt 
j.nr. 27/2012 - Disp til 4. forsøg i Organisation - godkendt 
j.nr. 28/2012 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - godkendt 
j.nr. 29/2012 - Disp til at blive fritaget fra Kvan.Ana. del 2 pga. tidligere fag fra RUC - god-
kendt 
j.nr. 31/2012 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - godkendt 
j.nr. 32/2012 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - godkendt 
j.nr. 33/2012 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - mangler bevis på bestået Stati-
stik 
j.nr. 34/2012 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - godkendt 
j.nr. 35/2012 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - godkendt 
j.nr. 36/2012 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - godkendt 
j.nr. 37/2012 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - godkendt 
j.nr. 38/2012 - Ekstra tid til eksamen pga. læsebesvær - godkendt 
j.nr. 39/2012 - Disp til 4. forsøg i Kvan. Ana. del 1 - godkendt 
j.nr. 41/2012 - Disp til 4. forsøg i VØ del 1 - godkendt 
j.nr. 42/2012 - Disp til 4. forsøg i FIN - godkendt 
j.nr. 43/2012 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - godkendt 
j.nr. 44/2012 - Disp til re-eksamen i KA del 1 - var ikke tilmeldt ordinær i januar - godkendt 
j.nr. 45/2012 - Disp til 4. forsøg i Kvan. Ana. del 1 - godkendt 
j.nr. 46/2012 - Disp til 4. forsøg i VØ del 1 - godkendt 
j.nr. 48/2012 - Disp til 4. forsøg i VØ del 1 samt for sen tilmelding til re-eksamen - godkendt 
j.nr. 49/2012 - Disp til 4. forsøg i VØ del 1 - godkendt 
j.nr. 50/2012 - Disp til re-eksamen i KA del 1 og VØ del 1 - var ikke tilmeldt ordinær i januar - 
godkendt 
j.nr. 51/2012 - Disp til re-eksamen i KA del 1 og VØ del 1 - for sen tilmelding - godkendt 
j.nr. 52/2012 - Disp til re-eksamen i KA del 1 og VØ del 1 - for sen tilmelding - godkendt 
j.nr. 53/2012 - Disp til re-eksamen i KA del 1 - for sen tilmelding - godkendt 
j.nr. 54/2012 - Disp til 4. forsøg i IT & Ø - godkendt 
j.nr. 55/2012 - Disp til re-eksamen i Ekstern Regnskab - var ikke tilmeldt ordinær i januar - 
godkendt 
j.nr. 56/212 - Disp til tilmelding til re-eksamen i ORG - afmeldt ved en fejl - godkendt 
j.nr. 59/2012 - Ekstra tid til eksamen pga. epilepsi - godkendt 
 

14. Sager til behandling – Bachelor in Economics and IT 
j.nr. 258/2011 - Endelig merit for en række fag - godkendt 
j.nr. 60/2012 - Disp til 4. forsøg i Introductory business economics samt til at få stillet en opga-
ve i faget i stedet for mdt. eksamen pga. eksamensangst - godkendt 
j.nr. 61/2012 - Disp til at få stillet en opg i Corporate Finance i stedet for mdt. eks pga. eksa-
mensangst - godkendt 
j.nr. 62/2012 - Disp til 6. forsøg i Corporate Finance - godkendt 
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Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
j.nr. 259/2011 - Disp til at skrive Bachelorprojekt på 6. semester i stedet for 7. - godkendt 
j.nr. 8/2012 - Disp til re-eksamen - var ikke tilmeldt ordinær - 3 fag - godkendt 
j.nr. 9/2012 - Disp til re-eksamen - deltog ikke i ordinær - Corporate Finance - godkendt 
j.nr. 10/2012 - Disp til re-eksamen - deltog ikke i ordinær - Corporate Finance - godkendt 
j.nr. 12/2012 - Disp fra kravet om at faget Corporate Finance skal bestås pga. problemer med 
udregning af gns for faget - godkendt 
j.nr. 13/2012 - Disp til re-eksamen - deltog ikke i ordinær - Introductory Programming - god-
kendt 
j.nr. 15/2012 - Disp fra kravet om at faget Corporate Finance skal bestås pga. problemer med 
udregning af gns for faget - godkendt 
j.nr. 16/2012 - Disp fra kravet om at faget Corporate Finance skal bestås pga. problemer med 
udregning af gns for faget - godkendt 
j.nr. 17/2012 - Disp fra kravet om at faget Corporate Finance skal bestås pga. problemer med 
udregning af gns for faget - godkendt 
j.nr. 57/2012 - Disp til 4. forsøg i E-Business and E-commerce - godkendt 
j.nr. 58/2012 - Disp til re-eksamen i Corporate Finance - var ikke tilmeldt ordinær i januar - 
godkendt 
 

15. Sager til behandling – Cand.merc. 
Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
j.nr. 254/2011 - Disp for for sen tilmelding til eksamen - godkendt 
j.nr. 257/2011 - Betinget optagelse - godkendt 
j.nr. 260/2011 - Forhåndsgodkendelse af merit for 1 valgfag - godkendt 
j.nr. 1/2012 - Betinget optagelse - godkendt 
j.nr. 3/2012 - Betinget optagelse - godkendt 
 

16. Evt. 
Intet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.02.2012 / Lene F. Jakobsen (ref.) 


