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1. Godkendelse af referat af møde den 13. juni 2016
Referatet blev godkendt uden kommentarer.
2. Dispensationer (lukket punkt)
Bachelor:
Nr.
Sagsnr.:
Ansøgning om:
1
16/25843
Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan
2
16/25959
Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan
3
16/25847
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af
meritoverførsel
4
16/25870
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af
meritoverførsel
5
16/25878
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af
meritoverførsel
6
16/25893
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af
meritoverførsel
7
16/25956
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af
meritoverførsel
8
16/27310
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af
meritoverførsel
9
16/27319
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af
meritoverførsel
10
16/24367
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af
meritoverførsel
11
16/27581
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af
meritoverførsel
12
16/25884
Ansøgning om 5. prøveforsøg
13
16/25957
Ansøgning om 8. prøveforsøg
14
16/24399
Ansøgning om annullering af prøveforsøg
15
16/27346
Ansøgning om 4. prøveforsøg
16
16/27348
Ansøgning om 6. prøveforsøg
17
16/25891
Ansøgning om framelding til prøver

Beslutning:
Imødekommet
Behandling udsat
Afvist
Delvist imødekommet
Delvist imødekommet
Afvist
Afvist
Delvist imødekommet
Delvist imødekommet
Imødekommet
Afvist
Imødekommet
Afvist
Imødekommet
Afvist
Delvist imødekommet
Imødekommet
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18

16/25892

19
20

16/25958

21
22
23
24
25
26
27
28

16/27330
16/27681
16/27325
16/30279
16/30281
16/27597
16/24069
16/27877

29

16/28650

30

16/28657

31
32

16/28662
16/29385

Kandidat:
Nr.
Sagsnr.:
1
16/21874
2

16/26881

3

16/24873

4

16/27604

5
6
7

16/27216
16/27207
16/24405

8

16/25827

9

16/27015

10
11

16/26538
16/17830

12

16/19478

13

16/25626

14

16/25592

15

16/25640

Ansøgning om dispensation til at få bedømt ikkeafleveret del af eksamensopgave
Ansøgning om at få bedømt opgave sendt til vejleder
i stedet for afl. i BB.
Ansøgning om dispensation til at få annulleret alle
eksamensresultater fra foråret 2016
Ansøgning om særlige prøvevilkår
Ansøgning om særlige prøvevilkår
Ansøgning om skift af valgfag
Ansøgning om deltagelse i omprøve
Ansøgning om annullering af prøveforsøg
Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel
Behandling af klagesag
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af
meritoverførsel
Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel
(startmerit)
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af
meritoverførsel
Ansøgning om tilmelding til 3. prøveforsøg
Ansøgning om yderligere prøveforsøg

Afvist

Ansøgning om:
Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for
specialet
Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for
specialet
Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for
specialet
Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for
specialet
Ansøgning om 4. prøveforsøg
Ansøgning om 4. prøveforsøg
Ansøgning om annullering af prøveforsøg ved
ordinær
Ansøgning om annullering af prøveforsøg ved
ordinær
Ansøgning om dispensation for regler fastsat i
fagbeskrivelsen
Ansøgning om skift af valgfag
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af
meritoverførsel
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af
meritoverførsel
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af
meritoverførsel
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af
meritoverførsel
Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel

Beslutning:
Behandling udsat

Imødekommet
Imødekommet
Imødekommet
Imødekommet
Afvist
Imødekommet
Imødekommet
Ikke en sag for SN.
Afvist
Imødekommet
Delvist imødekommet
Imødekommet
Imødekommet
Imødekommet

Imødekommet
Imødekommet
Imødekommet
Afvist
Afvist
Afvist
Imødekommet
Afvist
Imødekommet
Delvist imødekommet
Imødekommet
Imødekommet
Imødekommet
Imødekommet
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16
17

16/22083
16/24407

18
19

16/28011
16/28033

20
21

16/28039
16/28094

22

16/28095

23
24

16/23835
16/28634

25

16/21948

26

24850

Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag
Ansøgning om godkendelse af en individuel
studieaktivitet
Ansøgning om annullering af prøveforsøg
Ansøgning om 4. prøveforsøg til specialet eller
udsættelse af afleveringsfrist for specialet på 3.
prøveforsøg
Ansøgning om forlængelse af studietid
Ansøgning om at forsvare speciale på 2. prøveforsøg
i august
Ansøgning om at forsvare speciale på 2. prøveforsøg
i august
Anmodning om genbehandling af 4. prøveforsøg
Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel
(startmerit)
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af
meritoverførsel
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af
meritoverførsel

Ansøgninger behandlet af formanden:
Sagsnr.:
Ansøgning om:
16/21724
Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for
specialet
16/24415
Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for
specialet

Imødekommet
Imødekommet
Imødekommet
Behandling udsat

Imødekommet
Imødekommet
Imødekommet
Imødekommet
Imødekommet
Delvist imødekommet
Delvist imødekommet

Beslutning:
Imødekommet
Imødekommet

3. Studieordninger
HA linjebeskrivelse i Marketing and Brand Management – lokalt for Odense:
Der er fremsendt forslag til studienævnet om oprettelse af denne linje kommer til erstatning for HA
Strategisk kommunikation. Forslaget er udarbejdet af repræsentanter for CCC gruppen og
studielederen. Ønske om ændring skyldes, at der er sket en ændring i instituttets forskningsprofil
således at Strategisk kommunikation ikke længere er et centralt forskningsområde hvorimod
branding og marketing er styrket. Derfor vil det være i tråd med instituttets forskningsprofil at
gennemføre denne ændring således, at optaget E16 er det sidste på Strategisk Kommunikation.
Der er således forslag om oprettelse af en ny linje på HA med betegnelsen Marketing and Brand
Management. Linjen udbydes til studiestart september 2017. Det vurderes, at der vil være god
søgning til linjen, og at den, som Strategisk Kommunikation, vil være et godt supplement til den
mere økonomiske Generel erhvervsøkonomi og International Business.
Undervisningen i linjefagene skal især ske på engelsk, da fagene så også kan udbydes til det
internationale program. Oprettelsen af den nye linje betyder, at 2 fag udbudt af CCC gruppen
erstattes af 2 andre fag. Hertil kommer, at et 5 ECTS fag nedlægges (IT, kommunikation og
organisation, som ikke er specielt dækket af nogen forskningsgruppes fokusområde) og at et 5
ECTS fag, Brand Management udvides til 10 ECTS og skifter navn til Brand Management and
Marketing Communication. Fagene, der nedlægges er Markedskommunikation og reklame og
Markeds- og kommunikationsanalyse. I stedet udvides valgfaget Consumer Behavior til 10 ECTS
og bliver obligatorisk på linjen, og et nyt fag, Kvalitative metoder til markedsanalyse, skal udvikles.
Alle tre fag vil vægte 10 ECTS. Omlægningen betyder lidt færre fag og en prøve mindre, da alle fag
bliver på 10 ECTS. På 6. semester kan der stadig vælges International B2B Marketing.
Valgmuligheden Strategi og Organisation nedlægges til fordel for Project Management in Global
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Markets, der udbydes på MMA på 6. semester. Det vurderes, at dette fag vil være interessant for
studerende på linjen.
Ændringerne betyder, at der på sigt vil ske ændringer i studieordningen for Tilvalg i Marketing,
Branding og Kommunikation, da faget Brand Management ændrer fagtitel til Brand Management
and Marketing Communication og samtidig også ændrer ECTS værdi fra 5 til 10 ECTS.
Studieordningen for Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation vil blive opdateret i løbet af
efteråret 2016, da ændringerne først får betydning for tilvalgsuddannelsen i foråret 2018.
Studiekoordinatoren for MBK har været hørt, og finder ændringen meget positiv.
Faget It, kommunikation og organisation nedlægges helt. Dvs. faget udbydes for sidste gang i
efteråret 2016.
Institutlederen for IMM har været hørt og støtter forslaget.
Studienævnet godkendte den nye linje og dertilhørende ændringer.
Cand.merc.- profiler:
Det er allerede tidligere besluttet at reducere antallet af ledelsesorienterede profiler fra to til en. Der
har i den forbindelse været nedsat en lille arbejdsgruppe bestående af Mette Lund Kristensen og
Oliver Baumann med henblik på at udvikle en ny profil, der trækker på kompetencer fra SOD og
MaP grupperne. Gruppen havde gennem studielederen fremsendt forslag til den nye profil.
Forslaget er således, at der oprettes en profil på cand.merc., som erstatter de nuværende profiler,
Communication Management and Leadership og Management of People. Den nye profil kommer til
at hedde Human Ressource Management
Denne nye profil udbydes fra 1. februar 2017, hvor det ikke længere vil være muligt at blive optaget
på Communication Management and Leadership. Der er allerede indmeldt et 0 i optag på
Management of People. Den nye profil får en kapacitet, der svarer til den samlede kapacitet for de
to tidligere profiler.
Studienævnet godkendte den nye profil og samtidig at den erstatter de to profiler, Communication
Management and Leadership og Management of People.
Studieordninger gældende for hele uddannelser
HA/meritordningerne:
Efter drøftelse på det erhvervsøkonomiske studieledermøde den 24. juni 2106, blev det besluttet at
indstille, at der ændres titel på faget Virksomhedens økonomi til Mikroøkonomi. Efterfølgende har
studienævnet i Kolding gjort indsigelse mod ændringen. Studienævnene i Slagelse og Esbjerg
støtter ændringen. Forslaget blev vedtaget.
Titlen er rettet i studieordningen og bilaget vedrørende meritordningen. Det er også skrevet ind i
overgangsreglerne, at studerende fra tidligere årgange, der ikke har bestået faget, overgår til faget
Mikroøkonomi.
Ændringen af fagtitlen fra Virksomhedens Økonomi til Mikroøkonomi betyder også, at de lokale
linjebeskrivelser skal rettes til. Det vil de blive i løbet af august/september.
Herudover er der følgende ændringer i studieordningen:
2.1 Tidsfrist for studiet – uddannelsen skal gennemføres på normeret tid + 1 år
2.1.1 Regel om studieaktivitet - krav om 45 ECTS bestået pr. studieår
2.2.2. Linjebeskrivelser- justeret i forhold til linjer i udbud og under udfasning.
4.3.6 Tilmelding til fag – eget regelsæt på SDU (automatisk tilmelding ophævet)
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4.3.4 Obligatoriske fag og valgfag (hjemmel til at studienævnet løbende kan godkende yderligere
valgfag).
4.3.11 Udlandsophold (ændret som følge af præcisering vedr. valgfag)
5.8 Tilmelding til prøve – eget regelsæt på SDU (tilmelding til undervisning er lig med tilmelding
til 1. prøveforsøg, tilmelding er bindende)
5.10 Omprøve – eget regelsæt på SDU (2., 3. prøveforsøg er frit) - afsnittet omdøbt
6.1 Regler for merit (angivelse af maksloft for forhåndsmerit)
Studienævnet godkendte ændringerne til studieordningen.
Specifikt har følgende punkter været diskuteret imellem studienævnene, og høringssvarende er
blevet taget til efterretning, og har været en del af den diskussion, som foregik på mødet.
Om valgfag.
Der var forslag om indsættelse af en tekst vedr. valgfag i afsnit 4.3.4 i både studieordningen for
bachelor og kandidat, da studienævnene mangler hjemmel til løbende at godkende valgfag og
herunder, beskrivelse af, hvad der kan godkendes og dermed, hvad der ikke kan godkendes. Der har
tidligere været en indirekte beskrivelse i teksten vedr. udlandsophold. De studerende tager
imidlertid alternative valgfag på mange andre måder end på udlandsophold. Derfor bør der være en
generel tekst vedr. valgfag. Der var indsigelse fra Studienævnet i Kolding støttet af studienævnet i
Sønderborg vedr. ændringsforslaget, som studienævnene finder er indskrænkende i forhold til den
praksis, de har. Studienævnet i Kolding har foreslået, at krav til valgfag kunne være, at de skal være
”relevante for erhvervsøkonomers virke”.
Studienævnet fandt, at både den af Studienævnet i Kolding foreslåedes formulering og andre,
lignede formuleringer er uklare og giver mulighed for at godkende fag, der ikke er
erhvervsøkonomiske. Studienævnet mener, at det er vigtigt, at der anvendes en formulering, der er i
direkte tråd med formuleringen i bekendtgørelsen. Studienævnet finder også, at begrebet
”erhvervsøkonomi” i sig selv er tilstrækkeligt bredt til at tillade godkendelse af en vifte af fag.
Ud fra dette blev nedenstående tekst godkendt af det koordinerende studienævn:
Valgfag skal være indenfor erhvervsøkonomi og tilknyttede redskabsfag eller indenfor økonomi. De
må ikke overlappe med obligatoriske fag og de må ikke overlappe med adgangskrav til
uddannelsen.
Studienævnet beslutter det aktuelle valgfagsudbud på de enkelte linjer forud for hvert semester.
Studienævnet kan efter ansøgning forhåndsgodkende yderligere valgfag, såfremt disse lever op til
kravene for valgfag.
Om udlandsophold – afsnit 4.3.11 – justeret som følge af tekst vedr. valgfag. I forhold til valgfag er
der hjemlet adgang til en udvidet godkendelse af fag, hvis der er tale om udlandsophold i form af
mulighed for godkendelse af op til 10 ECTS indenfor samfundsvidenskab.
Revideret tekst:
Op til 30 ECTS kan tages i form af et ophold på et universitet eller en anden universitetsinstitution i
udlandet (”udlandsophold”). Opholdet foretages normalt på 5. semester. Studerende, der ønsker at
gennemføre udlandsophold skal selv sammensætte et program for opholdet. I det omfang, der er
valgfag på 5. semester, skal fagene, der tages i udlandet kunne meriteres som sådanne. Dog kan op
til 10 ECTS kan være indenfor andre områder af samfundsvidenskab. Hvis der er placeret linjefag
på 5. semester, eller hvis der på anden måde er krav til indhold på 5. semester i linjebeskrivelsen,
skal programmet understøtte dette. Programmet skal forhåndsgodkendes i studienævnet.
Cand.merc.:
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Studieordningen er i forhold til studieordning fra 1. september 2015 ændret i følgende afsnit:
2.1 Tidsfrist for studiet – uddannelsen skal gennemføres på normeret tid + ½ år – nye regel trådt i
kraft pr. 11. maj 2016.
2.1.1 Regel om studieaktivitet – tilføjelse af yderligere studieaktivitetsregel: krav om 45 ECTS
bestået pr. studieår – træder i kraft 1. september 2016.
2.2.1 Tilføjelse af tekst vedrørende udbud af valgfag.
2.2.2. Profilbeskrivelser – tilføjelse vedr. udfasning af specifikke profiler
3. Adgangskrav - præcisering af regler om betinget optag for ansøgere der skal supplere til KA
(findes præciseret i tilknyttet adgangsbilag)
4.3.2. Struktur. Præcisering omkring omfang og indhold af valgfag
4.3.4 Tilmelding til fag – eget regelsæt på SDU (automatisk tilmelding ophævet) – træder i kraft 1.
september 2016
5.3 Forudsætninger for deltagelse i prøve – aktiviteter kan indgå som del af karakterfastsættelsen
sammen med afsluttende prøve
5.8 Tilmelding til prøve – eget regelsæt på SDU (tilmelding til undervisning er lig med tilmelding
til 1. prøveforsøg, tilmelding er bindende) – træder i kraft 1. september 2016
5.10 Omprøve – eget regelsæt på SDU (2., 3. prøveforsøg er frit) - afsnittet omdøbt – træder i kraft
1. september 2016
5.13. Supplerende prøver efter optagelse på kandidatuddannelsen
6.1 Regler for merit (angivelse af maksloft for forhåndsmerit)
Studienævnet godkendte ændringerne til studieordningen.
Specifikt har følgende punkter været diskuteret imellem studienævnene, og høringssvarende er
blevet taget til efterretning, og har været en del af den diskussion, som foregik på mødet.
Vedr. valgfag: Ny tekst i 4.3.2 – diskussion analog til bachelorstudieordningen. Herudover:
Studienævnet diskuterede muligheden af i stedet at henvise til bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen
og tilføje ordlyden i en note. De studerende i studienævnet fandt dog, at dette ville gøre reglen
sværere at læse, ligesom bekendtgørelsens ordlyd kan tolkes snævrere end den har anvendte. Derfor
er der fundet en mellemløsning. Teksten i kursiv kan evt. sættes i fodnote.
Studienævnet vedtog denne ændring. Teksten er så:
Mindst 10 og højst 30 ECTS på profilen er valgfag. Valgfag skal være erhvervsøkonomiske fag,
tilknyttede redskabsfag eller økonomiske fag (jfr. Uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 afsnit 3.2:
Kandidatuddannelsen består af erhvervsøkonomiske fag med hertil knyttede metodefag, der
uddyber afgrænsede faglige og tværfaglige områder i forhold til bacheloruddannelsen. I
kandidatuddannelsen kan endvidere indgå samfundsøkonomiske fag). Valgfag må ikke overlappe
med obligatoriske fag og de må ikke overlappe med adgangskrav til uddannelsen. Studienævnet
beslutter det aktuelle valgfagsudbud forud for hvert semester. Studienævnet kan efter ansøgning
forhåndsgodkende yderligere valgfag, såfremt disse lever op til kravene for valgfag. Hvis der er tale
om udlandsophold kan studienævnet godkende op til 10 ECTS indenfor andre områder af
samfundsvidenskab
Studienævnet vedtog ovenstående.
Udlandsophold. – analogt til bachelorstudieordningen.
4.3.6 Op til 30 ECTS kan tages i form af et ophold på et universitet eller en anden
universitetsinstitution i udlandet (”udlandsophold”). Opholdet foretages normalt på 3. semester.
Studerende, der ønsker at gennemføre udlandsophold skal selv sammensætte et program for
opholdet. I det omfang, der er valgfag på 3. semester, skal fagene, der tages i udlandet skal kunne
meriteres som sådanne. Op til 10 ECTS kan dog være indenfor andre områder af
samfundsvidenskab. Hvis der er placeret profilfag på 3. semester, eller hvis der på anden måde er
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krav til indhold på 3. semester i profilbeskrivelsen, skal programmet understøtte dette. Programmet
skal forhåndsgodkendes i studienævnet.
Studienævnet vedtog ovenstående.
Generelt for HA og cand.merc.:
Der var forslag om at begrænse muligheden for at søge forhåndsmerit, idet der er et betydeligt
arbejde forbundet med at foretage disse vurderinger. Herudover er det hensigtsmæssigt at sikre, at
studerende indskrevet på SDU gennemfører det meste af uddannelsen på SDU.
Det var foreslået, at der udelukkende kan ansøges om forhåndsmerit for valgfag. Dette fandt de
øvrige studienævn stærkt begrænsende, og forslaget blev derfor justeret til at gælde alle fag – og
maksimalt 40 ECTS:
Følgende tekst blev vedtaget:
6.1. Der kan maksimalt søges forhåndsmerit for 40 ECTS. Der kan maksimalt fremsendes
ansøgning om forhåndsvurdering af dobbelt så mange ECTS, som det antal ECTS valgfag, der
søges meriteret.
Cand.merc.aud.:
Studieordningen er i forhold til studieordning fra 1. september 2016, ver. 01 ændret i følgende
afsnit:
2.1 Tidsfrist for studiet – uddannelsen skal gennemføres på normeret tid + ½ år – nye regel trådt i
kraft pr. 11. maj 2016.
2.1.1 Regel om studieaktivitet – tilføjelse af yderligere studieaktivitetsregel: krav om 45 ECTS
bestået pr. studieår – træder i kraft 1. september 2016.
3. Adgangskrav - præcisering af regler om betinget optag for ansøgere der skal supplere til KA
(findes præciseret i tilknyttet adgangsbilag)
4.3.2. Struktur. Præcisering omkring omfang og indhold af valgfag
4.3.4 Tilmelding til fag – eget regelsæt på SDU (automatisk tilmelding ophævet) – træder i kraft 1.
september 2016
5.3 Forudsætninger for deltagelse i prøve – aktiviteter kan indgå som del af karakterfastsættelsen
sammen med afsluttende prøve
5.8 Tilmelding til prøve – eget regelsæt på SDU (tilmelding til undervisning er lig med tilmelding
til 1. prøveforsøg, tilmelding er bindende) – træder i kraft 1. september 2016
5.10 Omprøve – eget regelsæt på SDU (2., 3. prøveforsøg er frit) - afsnittet omdøbt – træder i kraft
1. september 2016
5.13. Supplerende prøver efter optagelse på kandidatuddannelsen
6.1 Regler for merit (angivelse af maksloft for forhåndsmerit)
Studienævnet godkendte ændringerne.
4. Fagbeskrivelser
Advanced Marketing Communication:
Fagansvaret overgår til Gry Høngsmark Knudsen pr. d.d.
Studienævnet godkendte ændringen.
International Market Relations:
Fagansvaret overgår til Martin Hannibal Knudsen pr. d.d.
Studienævnet godkendte ændringen.
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5. Godkendelse af eksamensplan for omprøverne i august (KA)
Studienævnet godkendte eksamensplanen for omprøverne for cand.merc./cand.merc.aud. uden
kommentarer.
Dog var der en lille bemærkning om, at der for faget Research Seminar in Advanced Strategy and
Organisation Theory nok var en lille ”copy-paste”-fejl, i det der henvises til en dato i juni.
6. Adgangsbegrænsninger
Anna har forespurgt de profilansvarlige og forskningsgruppelederne om, hvorvidt de er enige i
nedenstående forslag til justering af antal pladser:
1. Fordi enkelte profiler nedlægges, og andre lægges sammen til en, vil vi komme til at
”mangle” nogle studerende. Forslaget går derfor på, at vi justerer lidt op på de profiler, der
har god søgning, og at vi lægger pladserne sammen for de HRM/org profiler, vi har lagt
sammen. Herudover håber vi jo på en bedre søgning på Global Marketing and Consumer
Culture med det nye navn, så der er der også sat ekstra pladser af. Ændringen i Global
Logistics and Supply Chain Management skyldes, at der har været en misforståelse om antal
pladser.
2. Der foreslås, at vi kører videre med kriterier for tildeling af antal pladser bortset fra en
enkelt justering. De kriterier, vi har for tildeling af points passer meget dårligt til den nye
profil i Market Anthropology, da der er tale om en uddannelse, der delvist bygger på noget,
der ikke indgår i en standard erhvervsøkonomisk uddannelse men noget, der nogle gange
indgår i uakademisk form i nogle professionsbacheloruddannelser. Derfor vil Søren
Askegaard (profilansvarlig) meget gerne have, at adgangsbegrænsningen bliver effektueret
gennem points opnået efter interview. Det er naturligvis udelukkende ansøgere, der opfylder
adgangskravene, der kan optages.
Optagelse har meddelt, at det logistisk godt kan lade sig gøre, hvis ansøgningerne til Market
Anthropology behandles før ansøgninger til øvrige profiler. På nuværende tidspunkt kan
denne løsning desværre ikke lade sig gøre for de øvrige profiler pga. tidsmangel.
3. Med Studiefremdriftsreform 2.0 er der igen åbnet op for supplering mellem bachelor og
kandidat. Al supplering er med egenbetaling og taksameter som på almindelig
tompladsordning (ca. 410 kr. per ECTS). Det er muligt at tillade supplering efter studiestart
– det, der er ellers skulle have været den eneste mulighed for supplering fra E16.
Her går forslaget på, at vi tillader supplering mellem bachelor og kandidat for dem, der har
en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse (75 ECTS indenfor erhvervsøkonomi, herunder
5 ECTS i hvert af en række fag), og at suppleringen skal være bestået ved studiestart (ikke
ved optag). Yderligere forslag er, at dette kommer til at gælde fra og med optaget E17.
Studienævnet godkendte alle tre forslag.
7. Meddelelser
• Indkaldelser og referater fra diverse møder
Der var ingen kommentarer til meddelelserne.
Meddelelser udover dagsorden:
Opfølgning på sagen omkring den ordinære prøve i Matematik/Mathematics, hvor der ved en fejl
blev uploadet løsningen til prøven, før prøven var slut:
Fakultetet har efter en høring ved de studerende, besluttet at den ordinære prøve, der blev afholdt
den 9. juni 2016 annulleres, og udbyde en ekstraordinær prøve den 30. juni 2016.
Der var ingen kommentarer til meddelelserne.
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8. Eventuelt
De studerende anmodede om, at hvis der sker ændringer i tidspunkterne for afholdelse af enkelte
prøver, at de studerende så informeres eksplicit om det, især hvis tidspunkterne har været meldt ud
tidligere. Dette har desværre ikke været tilfældet ved alle prøver i juni. Studienævnssekretæren
kontakter eksamensplanlæggerne for lige at få afklaret dette.
Det var det sidste møde med Sabine Jørgensen som sekretær. Studienævnsformanden benyttede
sammen med øvrige medlemmer lejligheden til at takke Sabine for det gode og altid kompetente
arbejde, hun har ydet for studienævnet i den periode, hun har været sekretær for nævnet.
Derudover var der ingen punkter til eventuelt.
Mødet sluttede kl. 14.20

Anna Lund Jepsen
Studienævnsformand

/

Sabine Jørgensen
Studienævnssekretær
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