STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

11. marts 2014

Referat af tillægsdagsorden til møde i
Studienævn for Erhvervsøkonomi
Den 11. marts 2014
Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Alexander
Stapelfeldt (næstformand), Martin Storgaard Christensen, Nicolai Holme Milsø Petersen, Morten
Vestergaard Dam (faglig vejleder), Katja Kirkegaard (faglig vejleder), Martin Fruergaard Sørensen
(faglig vejleder), Carina Jennifer Haslev (faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær).
12. Høring vedrørende ændring af frist for bestået 1. årsprøve
Studienævnet behandlede høring vedr. ændring af frist for bestået 1. årsprøven således, at denne
skal være bestået efter et år mod nu senest med udgangen af 4. semester.
Den nye eksamensbekendtgørelse giver mulighed for at kræve, at 1. årsprøven skal bestås indenfor
det første studieår. Studielederne for erhvervsøkonomi ønsker, at dette indføres på
bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA. Begrundelsen er, at den studerende tidligere bliver
opmærksom på, at vedkommende er i problemer, og at studienævnet tidligere bliver opmærksomt
på studerende, der har behov for gennemførelsesvejledning. Muligheden for justering af
førsteårsprøven på Erhvervsøkonomi, HA kan i princippet have virkning fra 1. januar 2014, aktuelt
påbegyndende fra den nye studieordning fra 1. sep. 2014.
Studienævnet besluttede at imødekomme forslaget om ændring.
13. Høring vedrørende forslag om studiestartsprøve på Erhvervsøkonomi, HA
Studienævnet behandlede høring vedr. forslag om, at der indføres en studiestartsprøve på
Erhvervsøkonomi, HA.
Den nye eksamensbekendtgørelse giver mulighed for at kræve, at de studerende på en
bacheloruddannelse deltager i og består en studiestartprøve for at kunne fortsætte på uddannelsen.
Formålet med en eventuel studiestartsprøve skal være at klarlægge om den studerende reelt har
påbegyndt uddannelsen. De erhvervsøkonomiske studieledere ønsker at indføre denne prøve på
bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi.
Studienævnet besluttede at imødekomme forslaget om ændring men den kommentar, at
studienævnet gerne ser, at prøven knyttes til de studiekompetenceaktiviteter, der ligger i faget
Entreprenørskab.
14. Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt.

Anna Lund Jepsen
Studienævnsformand

/

Sabine Jørgensen
Studienævnssekretær
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