
 

Referat fra møde i 
 
Studienævn for Økonomi, MRM og MMA:  
Møde 11. januar 2017 kl. 12.00 i  
Mødelokale V på Institut for Statskundskab, 1. sal 
 
Til stede: Christian Kronborg (formand), Søren Askegaard, Anne Mette Hesseltoft, Cecilie Vikkelsø Hansen, 
Paul Sharp, Mona Maoued, Christina Raae Andersen  

Deltagere på video: Lars Ravn-Jonsen og Lise Abrahamsen (referent) 

Afbud: Kristian Debrabant, Konstantinos Lianidis og Annika Toftegaard Vander (næstformand) 

 
1. Godkendelse af referat fra det konstituerende møde 16. december 2016  

Godkendt uden kommentarer. 
 

2. Forretningsorden 
Christian Kronborg havde udearbejdet forslag til forretningsorden på såvel dansk som engelsk. Der 
kom konkrete forslag til ændringer, som Christian noterede sig. Disse ændringer vil bliver foretaget, 
og så vil punktet blive taget med igen på næste møde til endelig godkendelse. 
 

3. Studienævnets navn  
Christian Kronborg havde modtaget nogle forslag fra Lars Ravn-Jonsen, og Søren Askegaard kom 
også med nogle forslag. Studienævnet diskuterede de forskellige forslag og besluttede at godkende: 
Studienævn for Studienævn for Markeds- og ledelsesantropologi, Økonomi, Matematik-Økonomi og 
Miljø- og Ressource Management (MEME).  
Study board for Market and Management Anthropology, Economics, Mathematics-Economics and 
Environmental and Resource Management (MEME). 
Mona Maoued kontakter SFEO mht. oprettelse af mail boks.  
 

4. Studienævnets praksis  
Det blev besluttet at ansøgningsfristen for dispensationer er 14 dage før studienævnsmøder. 
Christian Kronborg havde fået de tidligere studienævns praksis tilsendt.  
De forskellige praksis blev diskuteret, og det blev besluttet, at der i begyndelsen tages udgangspunkt 
i følgende: 
 
Studienævnets retningslinjer for behandling af dispensationer til eksamensforsøg:  
Dispensation imødekommes ved usædvanlige forhold. Med dette forstås forhold den studerende ikke 
selv er skyld i og at forholdet ikke har kunnet forudses.  
 
Dispensation kan imødekommes i de tilfælde hvor:  

• Den studerende kan dokumentere sygdom i umiddelbar tilknytning til afholdelse af eksamen.  
• Tilfælde hvor det er godtgjort, at den studerende har mistet en nærtstående eller at der er 

dokumenteret alvorlig sygdom hos nærtstående i umiddelbar tilknytning til afholdelse af 
eksamen.  

 
 
 
 



 

Dispensation imødekommes IKKE i de tilfælde, hvor den studerende henviser til:  

• Manglende kendskab til den pågældende regel  
• Graviditet (med mindre der er dokumenteret sygdom i forbindelse hermed)  
• Manglende studieegnethed  
• Hyppigt eller almindeligt forekommende sygdom på egen person eller hos nærtstående vil 
normalt ikke kunne danne grundlag for en dispensation, men det afhænger af den konkrete situation 
og de forhold, der er gældende for den enkelte 

Dokumentationskravet er lægeerklæring, lægelig udtalelse eller anden relevant dokumentation.  

Derudover vil studienævnet danne praksis i løbet af foråret på baggrund af de beslutninger, der 
træffes. Derfor vil dette punkt blive taget op igen i foråret, så studienævnet kan vurdere om praksis 
skal uddybes.   
 

5. Dispensationer  
171270 – Økonomi: ansøgning om 4. prøveforsøg og genoptagelse – afvist  
271193 – Økonomi: ansøgning om godkendelse af studieprogram – imødekommet  
130286 – Økonomi: ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet  
201288 – Økonomi: ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for speciale – imødekommet 
220393 – Økonomi: ansøgning om godkendelse af studieprogram - imødekommet 
280883 – MMA: ansøgning om annullering af eksamensforsøg i Bachelor thesis – afvist pga. 
manglende hjemmel, informeret om muligheder og fremdriftsreform 
200693 -  Økonomi: ansøgning om godkendelse af studieprogram – imødekommet  
200793 – Økonomi: ansøgning om at skrive bachelorprojekt individuelt – imødekommet  
080793 – Økonomi: ansøgning om godkendelse af studieprogram – imødekommet  
080692 – Økonomi: ansøgning om at ændre et konstituerende valgfag – afvist  
080394 – Økonomi: ansøgning om godkendelse af studieprogram – imødekommet 
210596 – Økonomi: ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse – afvist 
050396 – MMA: ansøgning om ændret eksamenstidspunkt – afvist med kommentar 
180590 – MMA: ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for speciale – imødekomme 
190486 – Økonomi: ansøgning om annullering af eksamensforsøg pga. sygdom – afvist med 
kommentar 
 

6. Fagbeskrivelser  
Fagbeskrivelser til efteråret skal indkaldes og opdateres lokalt på de forskellige uddannelser, og 
fagbeskrivelserne skal godkendes på studienævnsmødet den 7. marts. 
Det blev besluttet at Fagbeskrivelser og Studieordninger fremover skal være et fast punkt på 
dagsorden. 
Til næste møde skal der arbejdes med forslag/eksempler på til særlige studieaktiviteter på 2,5 ECTS 
på bachelor uddannelser, med henblik på at finde en god løsning til de studerende der mangler få 
ECTS valgfag. 
 

7. Uddannelsesudvalg  
Christian orienterede om uddannelsesudvalg og hvordan det har foregået på matematik-økonomi, og 
at IVØ vil lave et tilsvarende udvalg for økonomi, hvor de studerende, der har haft lyst, har haft 
mulighed for at komme med input til studielederen, som så har taget dette med til studienævnet.  
Søren fortalte, at man på MMA i det faglige udvalg gerne vil udpege nogle studerende, som man så 
lidt mere formaliseret diskuteret praktik, udlandsophold, markedsføring, faglig udvikling osv.  
På ERM laver man et fagligt udvalg 1 VIP fra SDU, 1 VIP fra AAU, 2 studerende og en sekretær.  



 

 
 

8. Delegation  
For at få studienævnsarbejdet til at køre på bedste vis, vil Christian Kronborg gerne tale mere med 
VIP repræsentanterne om delegation. Denne proces arbejdes der videre med, og tages med på et af 
de kommende studienævnsmøder. 
 

9. Forsinkelsestal  
Christian Kronborg orienterede om forsinkelsestallene, hvilket har fakultetets bevågenhed. 
 

10. Mødedatoer  
Der er i foråret indkaldt til møde på følgende datoer: 
7. februar kl. 12.00-14.00 
7. marts kl. 12.00-14.00 
4. april kl. 9.00-11.00 
2. maj kl. 12.00-14.00 
6. juni kl. 12.00-14.00 
15. august 9.00-11.00 
  
Derudover blev der for efterårssemesteret aftalt at holde møde kl. 12.00-14.00 den første tirsdag i 
måneden (september til december), og Mona Maoued sender kalender indkaldelser ud.  
 

11. Meddelelser 
Fakultetet: Godkendelse af formand, næstformand samt udpegning af studieleder - Studienævn for 
Økonomi, MRM og MMA 
Testbaseret optag i kvote 2, 2017. Oversigt over uddannelser og information 
Digitalisering af studienævnet 
 
Sager behandlet i henhold til høring på mail:  
Høring over udkast til nye bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelser 2017.  
  

12. Evt.  
Søren Askegaard kunne orientere om at der på MMA uddannelsen vil kommen en ændring til 
studieordningen.  
 

 
 
Christian Kronborg    Lise Abrahamsen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


