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Studienævn for Markeds- og ledelsesantropologi, Økonomi, Matematik-Økonomi og Miljø og 

ressource management (MEME)              

 

Referat fra møde i  

Studienævn for MEME:  

Møde 7. februar 2017 kl. 12:15 

Mødelokalet ved Studiekontakten 

 
 

Mødedeltagelse 

Christian Kronborg, formand Lærerrepræsentant 

Annika Toftegaard Vander, næstformand Studenterrepræsentant 

Kristian Debrabant Lærerrepræsentant 

Søren Askegaard Lærerrepræsentant 

Cecilie Vikkelsø Hansen Studenterrepræsentant 

Konstantinos Lianidis Studenterrepræsentant 

Sabine Jørgensen Sekretær 

Maria Atkins Sekretær 

Mona Maoued Sekretær (referent) 

Deltagelse på video 

Lars Ravn-Jonsen Lærerrepræsentant 

Afbud modtaget fra 

Anne Mette Hesselholt Studenterrepræsentant 

Paul Sharp Lærerrepræsentant 

Christina Raae Andersen Sekretær 

Lise Abrahamsen Sekretær 

 

 

Studienævnsmødet åbnede kl. 12:15.  

 

1. Godkendelse af referat fra studienævnsmødet 11. januar 2017 

 

Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger: 

 

Tastefejl i referatet, dette blev rettet og nævnet godkendte referatet.  

 

2. Forretningsorden 

 

Studienævnet godkendte forretningsordenen. Studienævnssekretæren vil sørge for at lægge den ud 

på studiernes hjemmesider. 

 

3. Studienævnets praksis 

 

Studienævnet blev enige om, at rykke denne diskussion til næste studienævnsmøde i marts.  

 

4. Dispensationer (lukket punkt) 

 

https://clients.mapsindoors.com/sdu/573f26e4bc1f571b08094312/details/563cb861423b7d0540c99e1e/
https://clients.mapsindoors.com/sdu/573f26e4bc1f571b08094312/details/563cb861423b7d0540c99e1e/
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Liste over dispensations-/meritansøgninger – Studienævnsmøde 7. februar 2017 

Nr. Ansøger om: Godkendt/afvist 

1 Yderligere prøveforsøg Godkendt 

2 Godkendelse af studieprogram Godkendt 

3 Yderligere prøveforsøg Godkendt  

4 Godkendelse af studieprogram Godkendt 

5 Yderligere prøveforsøg Godkendt 

6 Skift af uddannelseslinje Godkendt 

7 Skift af uddannelseslinje Godkendt 

8 Yderligere prøveforsøg Godkendt 

9 Annullering af prøveforsøg Afvist  

10 Forhåndsgodkendelse af fag Godkendt 

11 Sygemelding og dispensation fra 45 ECTS pr. semester Godkendt  

12 Godkendelse af alternativ konstituerede valgfag Godkendt 

13 Forhåndsgodkendelse af praktikophold* Godkendt 

14 Forhåndsgodkendelse af praktikophold i udlandet Godkendt 

15 Godkendelse af internship Godkendt 

16 Godkendelse af studieprogram Godkendt 

17 Godkendelse af fag Godkendt 

18 Godkendelse af alternativt valgfag Godkendt 

19 Udsættelse af speciale Godkendt 

20 Yderligere prøveforsøg Afvist  

21 Godkendelse af studieprogram Godkendt 

22 Godkendelse af individuel studieplan Godkendt 

23 Dispensation til at skrive bachelorprojekt alene Godkendt 

24 Påbegyndelse af kandidat inden afsluttet bachelor Afvist 

25 Godkendelse af endelig meritoverførsel Afvist 

26 Ekstra ordinær eksamen samt ændret prøveform Godkendt 

27 Godkendelse af alternativ studieplan og udsættelse af 

førsteårsprøven 

Godkendt 

28 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 

29 Forlængelse af afleveringsfrist Delvis godkendt 

30 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 

31 Yderligere prøveforsøg samt ændret prøveform Godkendt 

32 Ansøgning om merit Afvist 

 

 

*skal fremover behandles administrativt.  

 

 

 

 

5. Studieordninger 
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- Retningslinjer for internationalisering i studieordninger 

Christian Kronborg meddelte studienævnet om de retningslinjer, der er kommet for 

internationalisering. Søren Askegaard påpegede, at de er allerede indarbejdet i studieordningen på 

MMA. Lars Ravn-Jonsen meddelte det samme. 

Christian Kronborg meddelte at studieordningerne på alle de repræsenterede uddannelser skal 

kigges grundigt igennem for at tjekke om denne del af internationalisering er opfyldt. 

 

- Ændringer i studieordningen for MMA 

Følgende ændringer til studieordningen for MMA var sat til godkendelse:  

- Sammensætning af to fag fra Statskundskab, Global Organizations og Globalization and the 

Transformation of the State, sammensættes til et fag på 10 ECTS, Globalizations, 

Organizations and the State.  

- Project Management in Global Markets ændres fra obligatorisk fag til et valgfag på 6. 

semester. Samtidigt bliver dette fag også nedskrevet fra 10 ECTS til 5 ECTS, så der kan 

blive plads til at inkludere faget Comparative Business Environments.  

- Principles of Microeconomics ændres fra obligatorisk fag til et valgfag på 6. semester. 

- Comparative Business Environments inkluderes på ny i studieordningen.  

- Mulighed for sammenlægning af eksamen i Budget and Management Accounting og 

Corporate Finance. 

 

Studienævnet så positivt på disse ændringer. Der afventes respons fra øvrige institutter.  

 

- Tilføjelse i studieordninger vedr. ny bekendtgørelser 

Dette tilføjes i studieordningerne for de tre repræsenterede uddannelser. Studienævnet godkendte 

denne administrative tilføjelse.   

 

6. Fagbeskrivelser 

 

-  Ændringer i faget Economic Anthropology i indeværende semester (MMA) 

 Studienævnet godkendte ændringer fra fagansvarlig for faget Economic Anthropology.  

 

- Anmodning om udbud af ekstra ordinær eksamen i faget Anthropological Fieldwork 

Methods (985550), på MMA uddannelsen. 

 Nævnet godkendte at udbyde en ekstra ordinær eksamen i faget Anthropological Fieldwork 

Methods. 

 

- Omprøver i obligatoriske opgaver – forudsætningsfag. 

Christian Kronborg meddelte studienævnet, at der skal kigges på mulighederne for omprøve 

i forudsætningsprøverne (eksamensbetingelserne), mellem ordinær eksamen og omprøven, 

f.eks. mulighederne for at kunne aflevere obligatoriske opgaver til omprøven, hvis disse 

ikke er bestået inden ordinær eksamen afvikles. 

Der skal i første omgang dannes et overblik over de fag, der har forudsætningsprøver. 

Studienævnet vil tænke over det og vender tilbage med mulige forslag.  

 

- 2,5 ECTS fagbeskrivelser 

Udskydes til Studienævnsmøde 7. mats 2017, hvor fagbeskrivelserne vil blive behandlet.  

 

7. Godkendelse af softwarepolitik på Økonomi 

http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/din_uddannelse/bachelor/oekonomi_

bachelor/studienaevn/softwarepolitik  

 

Studienævnet godkendte softwarepolitik for Økonomi med følgende rettelser:  

- Tilføjelse af Mat-lab 

http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/din_uddannelse/bachelor/oekonomi_bachelor/studienaevn/softwarepolitik
http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/din_uddannelse/bachelor/oekonomi_bachelor/studienaevn/softwarepolitik
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- Tilføjelse at politikken er gældende for Mat-Øk uddannelsen 

- Benævne STATA og andet software under punkt 4.  

 

Lars Ravn-Jonsen vil kontakte studieleder på Erhvervsøkonomi, Anna Lund Jepsen vedrørende 

dette, da EØ har lignende retningslinjer.  

 

Studienævnet vil diskutere dette punkt igen på studienævnsmødet 7. marts 2017.   

 

8. Censorrapporter (lukket punkt) 

 

Der var ingen kommentarer til de indkomne censorrapporter.  

 

Søren Askegaard gav tilbagemelding fra censormøde i Antropologi. Her mener man at 

bachelorprojekter er for lange og disse derfor bør ændres.  

Der er i henhold til de nye retningslinjer fra fakultet om skrivning af bachelorprojekter i grupper 

inkluderet i fagbeskrivelserne at antallet af sider er 40 for to studerende. Men MMA studerende har 

mulighed for at skrive alene, er her max. antal sider sat til 30 sider pr. studerende. 

 

9. Mødedatoer  

 

Studienævnet besluttede at ændre mødedato for studienævnsmøde i april. Mødet vil nu blive afholdt 

3. april 12-14:00. Der vil blive sendt en mødeindkaldelse til nævnet. 

 

10. Meddelelser 

 

a) Studerende varslet udmeldt 

b) Eftertilmelding til omprøver 

 

Studienævnet havde ingen kommentarer til ovenstående punkt. 

 

11. Evt.  

 

Ingen punkter.  

 

Lars Ravn-Jonsen forlod mødet kl. 14:00 

 

Søren Askegaard forlod mødet kl. 14.05     

 

Mødet sluttede kl. 14:15.  

 

 

 

Christian Kronborg 

Studienævnsformand 

 

 

 

Mona Maoued 

Sekretær 

 

 

 

 


