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1. Godkendelse af referat fra studienævnsmødet 2. maj 2017 
Lars Ravn-Jonsen havde kommentarer til pkt. 5 om godkendelse af læseplaner.  
Lars pointerede at skemaerne på MMA og Mat-øk ikke blev godkendt på sidste studienævnsmøde, 
som der ellers stod i referatet. Dette skal noteres, så man er opmærksom på problematikken.  
Søren Askegaard informerede studienævnet at der muligvis kommer en klage over skemaet fra 
MMA studerende, da de studerende også er utilfredse over skemaet. 
 
 
Det var også tilfældet for læseplanen for Mat-Øk. Studienævnssekretæren Maria Atkins 
informerede studienævnet at praksis for Mat-Øk, at man i Komm-ud lægger skema først, som 
derefter bliver sendt til IMADA, som koordinerer.  
 
Ellers blev referat godkendt. 
 
 
2. Fagbeskrivelser  
- Talent programme in Entrepreneurship – Sine Berg Schuwendt fra Cortex Lab deltog under 
behandlingen af dette punkt. Sine informerede studienævnet om baggrunden for fagbeskrivelsen 
Talent programme in Entrepreneurship, som vil blive udbudt for E17-F18 som et særligt talent 
program, og som et tvær fakultært projekt. Faget bliver udbudt i Odense, men kan følges af 
studerende fra andre campusbyer. 

Mødedeltagelse 
Christian Kronborg, Chair Lærerrepræsentant 
Annika Toftegaard Vander, Vice Chair Studenterrepræsentant 
Anne Mette Hesselholt Studenterrepræsentant 
Kristian Debrabant Lærerrepræsentant  
Paul Sharp Lærerrepræsentant  
Søren Askegaard Lærerrepræsentant 
Maria Atkins Sekretær 
Mona Maoued Sekretær (referent)  
Deltagelse via videoopkald 
Lars Ravn-Jonsen Lærerrepræsentant 
Lise Abrahamsen Sekretær 
Afbud 
Cecilie Vikkelsø Hansen Studenterrepræsentant 
Konstantinos Lianidis Studenterrepræsentant 
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Studienævnet kunne ikke godkende fagbeskrivelsen i den nuværende form, hvorfor man har bedt 
Sine om at få kigget på følgende: 

- Omprøve mulighed – her skal talentbekendtgørelsen tjekkes om muligheden for omprøve. 
- Bedømmelsesformen – der ønskes bl.a. en vurdering/udtalelse af de studerendes bedømmelse, 

så de får feedback på deres projekter, herunder præcisering af eksamen, hvilke kriterier, der 
bliver sat for at bestå eksamen. 

- Der ønskes en beskrivelse af tilmeldingsprocessen, da man ønsker at markedsføre faget. Der 
er tilmeldingsfrist 30. juni. 

- Der ønskes en beskrivelse hvordan de forskellige delprøver bestås.  
Studienævnet var dog enige i, at talentprogrammet kan markedsføres ud fra det indhold, der er 
beskrevet. 

 
- Corporate Finance til MMA 
Christian Kronborg informerede studienævnet at fagbeskrivelsen for Corporate Finance endnu ikke 
er klar. Den forventes at blive behandlet og godkendt på næste studienævnsmøde i august.  
 
Anmodning om ændret reeksamensform vedr. sommer eksamener 2017: 

- International økonomi – Fagansvarlig i faget International Økonomi har sendt en anmodning 
til studienævnet om en ændret omprøveform. Studienævnet har godkendt den fagansvarliges 
anmodning. 

- løsning 2 en længere eksamensspørgsmål til dem, der ikke har bestået de obligatoriske 
opgaver. 

- Topics in Empirical Finance – Fagansvarlig i faget Topics in Finance har sendt en anmodning 
til studienævnet om en ændret omprøveform. Studienævnet har godkendt den fagansvarliges 
anmodning. 

- Statistics – fagansvarlig i faget Statistics har sendt en anmodning til studienævnet om en 
ændret omprøveform. Studienævnet har godkendt anmodningen.  

- Global Consumer Cultures – underviser i faget har sendt en anmodning til studienævnet om 
en ændret omprøveform. Studienævnet har godkendt anmodningen.   
 
De ændrede omprøveformer vil først blive offentliggjort ultimo juni.  
 

3. Dispensationer (lukket punkt) 
 
Liste over dispensations-/meritansøgninger – Studienævnsmøde 6. juni 2017 
Nr. Journalnr. Ansøger om: Godkendt/afvist 
1 17/20320 Yderligere prøveforsøg Godkendt 
2 17/26217 Alternativt fag som konstituerende valgfag Godkendt 
3 17/25295 Alternativt fag som konstituerende valgfag Godkendt 
4 17/25298 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis godkendt 
5 17/25302 Alternativt fag som konstituerende valgfag Godkendt 
6 17/25301 Alternativt fag som konstituerende valgfag Godkendt 
7 17/25304 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis godkendt 
8 17/20354 Yderligere prøveforsøg og særlige 

prøvevilkår 
Delvis godkendt 

9 17/25306 Alternativt fag som konstituerende valgfag Godkendt 
10 17/25307 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis godkendt 
11 17/24111 Dispensation fra tidsfrist Afvist 
12 17/25313 Dispensation fra tidsfrist og tilladelse til at Godkendt 
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skrive opgave alene 
13 17/26317 Dispensation fra tidsfrist Afvist 
14 17/25314 Dispensation til at begynde kandidat inden 

afsluttet bachelor 
Afvist 

15 17/20366 Yderligere prøveforsøg og særlige 
prøvevilkår 

Delvis godkendt 

16 17/25352 Annullering af eksamenstilmelding Godkendt 
17 17/25355 Annullering af eksamenstilmelding Godkendt 
18 17/25364 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
19 17/25367 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
20 17/25370 Startmerit Godkendt 
21 17/25371 Forhåndsgodkendelse af alternativt fag på 

SDU 
Afvist 

22 17/20370 Eftertilmelding til fag og prøver Afvist 
23 17/20371 Individuel studieplan Afventer 
24 17/20373 Yderligere prøveforsøg Godkendt 
25 17/26420 Dispensation fra færdiggørelsestid Godkendt 
26 17/25398 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
27 17/25403 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
28 17/26446 Ændring af studieprogram og eftertilmelding 

til fag 
Godkendt 

29 17/20336 Individuel studieplan Godkendt 
30 17/25429 Særlige prøvevilkår Godkendt 
31 17/25431 Merit for bestået fagelement Godkendt 
32 17/25434 Individuel studieplan Godkendt 
33 17/26497 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
34 17/26503 Ændring af studieplan Godkendt 
35 17/26501 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
36 17/26502 Forhåndsgodkendelse af alternativt fag på 

SDU 
Godkendt 

37 17/26516 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
38 17/26498 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
39 17/26517 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
40 17/26528 Overflytning til ny studieordning Godkendt 
41 17/26529 Forhåndsgodkendelse af alternativt fag på 

SDU 
Godkendt 

42 17/26531 Overflytning til ny studieordning Godkendt 
43 17/26533 Forhåndsgodkendelse af alternativt fag på 

SDU 
Godkendt 

44 17/26539 Overflytning til ny studieordning Godkendt 
45 17/26542 Overflytning til ny studieordning Godkendt 
46 17/26547 Overflytning til ny studieordning Godkendt 
47 17/26548 Forhåndsgodkendelse af alternativt fag på Godkendt 
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SDU 
48 17/26549 Overflytning til ny studieordning Godkendt 
49 17/26556 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
50 17/26558 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
51 17/26561 Overflytning til ny studieordning Godkendt 
52 17/26152 Nedgradering af ECTS i seminaropgave Godkendt 
53 17/26413 Nedgradering af ECTS i seminaropgave Godkendt 
54 17/26415 Nedgradering af ECTS i seminaropgave Godkendt 
55 17/26571 Ekstraordinær eksamen Godkendt 
56 17/23398 Yderligere afleveringsforsøg i 

eksamensbetingelse 
Afvist 

57 17/20323 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
58 17/25194 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
59 17/25196 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
60 17/23898 Skrive bachelorprojekt alene Godkendt 
61 17/24882 Dispensation fra afleveringsfrist Godkendt 
62 17/24161 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
63 17/23901 Skrive bachelorprojekt alene Godkendt 
64 17/24104 Dispensation fra afleveringsfrist Godkendt 
65 17/25220 Annullering af eksamenstilmelding Godkendt 
66 17/24154 Dispensation fra afleveringsfrist Godkendt 
67 17/26422 Annullering af eksamenstilmelding Godkendt 
68 17/26164 Tilladelse til gruppeeksamen Godkendt 
69 17/26167 Tilladelse til gruppeeksamen Godkendt 
 
 
4. Studieordninger 
Som konsekvens af ændret fagtitel for faget Ressourcestyring og Supply Chain Management, som 
bliver udbudt af studienævn for Erhvervsøkonomi, skal studieordningen for BSc. Oecon, 
Erhvervsøkonomisk linje ændres. Den nye fagtitel er nu Operations and Supply Chain 
Management. Studieordningen vil blive tilrettet og sendt til godkendelse hos Dekanen.  
 
5. Godkendelse af re-eksamensplaner for MMA, Økonomi og Matematik-Økonomi, august 
2017 
Studienævnet godkendte re-eksamensplanerne for MMA, Økonomi og Matematik-Økonomi. Re-
eksamensplanerne vil blive offentliggjort på de respektive hjemmesider. 
 
6. Forhåndsmerit af sprogfag på udlandsophold 
Lars Ravn-Jonsen spurgte om der er praksis for at forhåndsgodkende sprogfag på udlandsophold, da 
man har set andre studienævn godkende sprogfag.  
Studienævnet blev enigt om, at det kommer an på hvilken uddannelse den studerende, der søger om 
forhåndsgodkendelse af sprogfag er indskrevet på. Der kan nemlig være forskellige behov. 
På MMA studiet kan det være nødvendigt at godkende sprogfag, (på nær engelsk, da det er 
adgangsgivende kriterie, for at blive optaget). 
For eksempelvis Økonomi, Mat-øk, samt ERM studerende vil det ikke være aktuelt.  
 
7. Studienævnets sammensætning fra august 2017 
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Studenterrepræsentant for MMA studiet, Konstantinos Lianidis stopper i studienævnet, da han 
bliver dimittend i slutningen af juni måned. Derfor skal der findes en afløser.  
Det er studenterrepræsentanternes ansvar at finde en afløser hvis de stopper i studienævnet, derfor 
vil Konstantinos blive kontaktet, så han kan få sat gang i processen. 
 
8. Undervisningsevaluering foråret 2017 
Det viser sig at ikke studienævnets medlemmer har fået adgang til evalueringssystemet. Det vil der 
blive fulgt op på. 
For at komme videre med processen vil studienævnet bede alle undervisere om at indsende en 
rapport om resultaterne af evalueringen. De indkomne rapporter skal indsendes til Christian 
Kronborg for økonomi og mat-øk, og til Tage Koed Madsen for MMA.  
 
 
9. Internationalization at Home 
Studienævnet besluttede at bemyndige studieleder Christian Kronborg om at indsende en liste over 
hvilke fag, der skal indskrives i studieordningen om IaH.  
Det vil være mest aktuelt for Økonomi og Mat-Øk uddannelserne, da MMA og ERM har det 
inkluderet i forvejen.  
 
 
10. Censorrapporter (lukket punkt) 
Ingen kommentarer.  
 
11. Meddelelser 
a) Indkaldelser og referater fra diverse møder 
b) Status på Projekt Digitalisering af studienævn 
c) Indstilling af studerende til rejselegat: ”Rejsekammeraten” (frist 12. juni 2017) 
d) Nye regler om disciplinære foranstaltninger over studerende ved SDU 
e) Vedr. servicetilmelding til prøver og krav til betingelser 
f) Dispensation for regler om førsteårsprøve og regler for senest afslutning af uddannelse + 
påskønnelse for projektorienterede forløb 
g) Notat fra møde i uddannelsesudvalget for økonomiuddannelsen 
h) Notat fra møde i uddannelsesudvalget for matematik-økonomi-uddannelsen 
i) Læseplaner Efterår 2017 
j) Er du klar til eksamen - are you ready for the exams? 
k) Om undervisningstilmelding FAQ 
l) FAQ om eksamensprotokoller er opdateret  
 
Der var ingen kommentarer til meddelelserne. 
 
12. Evt. 
Der var intet til dette punkt.  
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Paul Sharp forlod mødet kl. 14 
Kristian Debrabant forlod mødet kl. 14 
 
Mødet sluttede kl. 14.15 

 
     
 

Christian Kronborg 
Studienævnsformand 
            Maria Atkins/Mona Maoued 
          Sekretærer 


