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Studienævn for Økonomi, MRM og MMA            
  
19. december 2016 
 
Referat af det konstituerende møde i  

Studienævn for Økonomi, MRM og MMA 
16. december 2016  

 
Tilstedeværende: Kristian Debrabant, Søren Askegaard, Anne Mette Hesseltoft, Cecilie Vikkelsø 
Hansen, Konstantinos Lianidis og Mona Maoued (referent). 
Deltagere på video: Christian Kronborg, Lars Ravn-Jonsen og Lise Abrahamsen 
 
Afbud: Annika Toftegaard Vander, Paul Sharp, Caroline Grossmann 
 
1. Præsentation af medlemmerne  
Mødet indledtes med en præsentation af de nye medlemmer.  
 
2. Valg af formand for studienævnet 
Christian Kronborg blev valgt som formand. 
 
3. Valg af næstformand for studienævnet 
Annika Toftegaard Vander blev valgt som næstformand. 
 
4. Udpegning af studieleder 
Studienævnet besluttede at indstille Christian Kronborg som studieleder. 
 
5. Manglende studenterrepræsentant for MRM  
Lars Ravn-Jonsen meddelte studienævnet, at han vil forespørge hos de studerende i Esbjerg en 
repræsentant for MRM. Lars meddelte at det er vigtigt for de studerende fra Esbjerg at de kan 
deltage i møderne via video. 
 
6. Vedtagelse af studienævnets navn 
Studienævnet kunne ikke beslutte sig om et navn. Punktet blev udskudt til behandling til næste 
møde.  
 
7. Studienævnets forretningsorden og studienævnets praksis 
Der ønskes tilføjet i forretningsordenen, at møderne kan tilgås via video.  
Forretningsordenen skal udfærdiges både på dansk og engelsk af hensyn til de internationale 
repræsentanter i studienævnet.  
Det blev besluttet, at opgaver, der har noget med hver enkelt uddannelse at gøre bliver uddelegeret 
til de 4 ansvarlige uddannelseskoordinatorer: 

• Lars Ravn-Jonsen for Esbjerg, der tager sig af MRM 
• Kristian Debrabant, der tager sig af mat-øk 
• Søren Askegaard, der tager sig af MMA 
• Christian Kronborg, der tager sig af Økonomi 

Det skal tilføjes i forretningsordenen. 
 
Ligeledes blev det også besluttet at Lars Ravn-Jonsen samt Christian Kronborg hver især tager sig 
af vejlederkontrakter på specialer for henholdsvis MRM og mat-øk samt for økonomi.  
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Studienævnet besluttede, at man på næste studienævnsmøde skal have godkendt studienævnets 
praksis.  
 
8. Håndtering/drøftelse af sprog i studienævnet i forhold til internationale medlemmer  
Studienævnet besluttede at møderne, indkaldelserne samt referaterne skal foreligge på engelsk af 
hensynet til de internationale medlemmer i studienævnet.  
Mødedokumenterne vil ikke blive oversat til engelsk.   
 
9. Mødedatoer for foråret 2017 
Studienævnet besluttede at afholde møder så vidt muligt hver den første tirsdag i måneden i den 
undervisningsfrie periode fra 12-14.  
 
Der sendes en doodle for at finde en mødedato for januar mødet. 
 
Næste fastlagte møder:  
7. februar  
7. marts.  
 
For resten af foråret skal der ligeledes oprettes en doodle.  
 
10. Evt. 
Lars Ravn-Jonsen var godt tilfreds med mødestrukturen muligheden for at deltage i mødet via 
video, men han påpegede dog, at lyden ikke var tilfredsstillende.  
Det tages til efterretning.  
 
Studienævnssekretæren Mona Maoued meddelte studienævnet at man pt. ikke kan tilgå den digitale 
studienævnsplatform endnu, men først hen i foråret. I mellemtiden skal der findes en midlertidig 
løsning, der kan tilgodese alles behov. Studienævnssekretæren vender tilbage med formen.  
 
Kristian Debrabant spurgte, hvor han skal henvende sig, hvis han har spørgsmål eller hans 
studerende har spørgsmål. Han blev henvist til at bruge de nuværende kontakter.  
 
Derudover blev man enig i, at de studerende skal bruge de nuværende e-mail-adresser, indtil der 
bliver oprettet en fælles e-mailboks for det nye studienævn.  
 
Lars Ravn-Jonsen forlod mødet kl. 11.05.  
Mødet sluttede kl. 11.10. 

 
 
Christian Kronborg 
Studienævnsformand 
            Mona Maoued 
          Sekretær 


