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Peder startede mødet med at byde Anita Justesen Jensen, som er den nye studienævnssekretær, der
overtager efter Maria, velkommen.
Studienævnet godkendte tillægsdagsorden, der blev uddelt ved mødets start.
1.

Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 6. marts 2013
Ingen kommentarer.

2.

Meddelelser fra formanden:
-

-

3.

Indstillingerne fra sidste møde til formand og næstformand er godkendt af fakultetet.
Der er på 2. sal i enden lavet et fordybelsesrum, som er for alle.
Nyheden på hjemmesiden om, at der afholdes samtaler med kvote 2 ansøgere til den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse er ikke rigtigt, da vi ikke skelner mellem kvote 1 og kvote 2
for ansøgere i Slagelse. Der forventes derimod afholdelse af samtaler med 2. runde ansøgere.
Fra januar 2014 skal der ved skriftlige eksamener anvendes digitalpen. Det er dog ikke afklaret,
hvorvidt de studerende selv skal anskaffe disse, eller om de bliver stillet til rådighed.
Ulrik orienterede om, at vi er i dialog med Esbjerg vedrørende ændring af fagsammensætningen på HA sport- og Eventmanagement gældende fra september 2014.

Høring om kompetencebeskrivelse til EQUIS
Vi er i gang med akkreditering ved EQUIS, hvor etik, bæredygtighed og samfundsansvar skal
fremgå i studieordningerne og fagbeskrivelserne. Forslag til ændringer i kompetencebeskrivelserne for Erhvervsøkonomi, HA og cand.merc. blev omdelt. Ændringerne blev godkendt med smårettelser. Det blev forslået mere etik i fagene.

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse
Syddansk Universitet
Fagbeskrivelser for bachelor og speciale blev uddelt og diskuteret. Punktet omkring eksamensbetingelser for bachelor blev diskuteret. Peder undersøger, hvorvidt de 120 ECTS skal være bestået
ved tilmelding til undervisning eller ved tilmelding til eksamen, samt hvem der holder øje med
det.

4.

Diskussion om proceduren for tildeling af vejleder til Bachelorprojekt
Peder redegjorde for den nuværende procedure for tildeling af vejleder på henholdsvis Bachelor
og kandidatuddannelsen. Forslag om ændring af procedure på Bachelor, som følger; De studerende får mulighed for selv at vælge vejleder. Der fastsættes en deadline for de studerende, som endnu ikke har fundet en vejleder. Vejleder og studerende orienteres om, at kontrakt findes på nettet,
og at denne skal indsendes inden frist til studienævnssekretariatet, hvorefter vejleder kontaktes for
bekræftelse af kontrakten, og der fremsendes bekræftelse via mail til de studerende. Forslaget blev
godkendt. Der blev stillet forslag om, at der afholdes seminar om det gode projekt i starten af de
studerendes skriveperiode.

5.

Diskussion om Ekstern Regnskab efterår 2012
Jesper orienterede hans syn om forløbet omkring eksamen og reeksamen i Regnskab. Han efterlyste en redegørelse fra den fagansvarlig omkring det fremtidige forløb for faget. Peder orienterede
generelt om forløbet ved eksamensklager.

6.

Fag efterår 13/forår 14, HA og cand.merc.
Følgende fagtitler på valgfag for Bachelor blev godkendt:
- EU – Økonomi og Politik
- Virksomhedsanalyse
- Sportssociologi i et management perspektiv
- Obligationsteori
- Intermational Business Management and Strategies
- Etisk og værdibaseret ledelse
- Serviceøkonomi
- Ledelse i sport
- Videregående økonomistyring
- Videregående erhvervsjura
- Professionel fodbold og medier i et relationelt perspektiv
- Kontekstuel Virksomhedsteori
- Forhandlingsteknik
Følgende fagtitler på valgfag for cand.merc. blev godkendt:
- Theories of Organizational Learning and Organizational Knowledge
- Entreprenøriel Ledelse (endnu ikke oversat til engelsk)
- Change communication

De obligatoriske fag tages på næste møde.
Plan over, hvordan valgfag udbydes, udarbejdes af Peder, Anita og Maria)
7. Evt.
Zenia oplyste, at hun har afværget en klagesag.
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Lukket del:

8.

Meddelelser
- Peder orienterede om, at der til prorektor er indkommet en klage over studiekulturen.

9.

Censorindberetninger
Ingen bemærkninger blev diskuteret.

10. Sager til behandling – HA (almen, generel, sport og merit)
79/2013 – Forhåndsgodkendelse udlandsophold – imødekommet
80/2013 – Forhåndsgodkendelse udlandsophold – imødekommet
83/2013 – Forhåndsgodkendelse udlandsophold – delvist imødekommet
84/2013 – Disposition ændring af studieplan – imødekommet
89/2013 – Merit for fag taget på anden institution - imødekommet

Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde
78/2013 – Disposition tilmelding til undervisning efter fristen – imødekommet
82/2013 – Disposition tilmelding til kvantitative analyser efter fristen – imødekommet
86/2013 – Disposition tilmelding til undervisning efter fristen – imødekommet
88/2013 – Disposition tilmelding til undervisning efter fristen - imødekommet
11. Sager til behandling – Bachelor in Economics and IT
Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde
85/2013 – Disposition for tilmelding til undervisning efter fristen – imødekommet
Sager til behandling – Cand.merc.
87/2013 – Disposition deltagelse i reeksamen uden deltagelse i ordinær – afvist.
Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde
12. Evt.
Intet.
Mødet sluttede kl. 13.35
20.03.2013 / Anita Justesen Jensen

