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1. Godkendelse af referat 

1.1. Ordinært møde d. 18. januar 2019 
 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Evaluering af uddannelser med eksterne eksperter 
 
Tina Lundø Tranekjer er i proces med at organisere evaluering af uddannelser med eksterne eksperter. 
Evalueringen skal gennemføres snarest muligt. 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om status på processen. Evalueringen skal inddrage f.eks. studerende, 
aftagere og studieledere fra ækvivalerende uddannelser fra andre universiteter. 
Det blev bemærket, at der eventuelt kan kigges på det format der blev anvendt ved den seneste evaluering 
med eksterne deltagere foretaget i forbindelse med EQUIS akkrediterings processen. 
 
Studienævnets medlemmer havde følgende forslag til mulige tematikker i evalueringen: 

- Diskussion af indhold af førsteårsprøven på HA studiet 
- Bacheloruddannelsens vægt af teori kontra praktik 

 
Studienævnets medlemmer havde følgende forslag til mulige ekspert deltagere i evalueringen: 

- Aftagercensorer 
- Medlemmer af aftagerpanel 

 
Ole Bent Olesen bemærkede, at det virker forvirrende at evalueringen her tilsyneladende skal dække både 
bachelor- og kandidatniveau. Det to forskellige uddannelses niveauer og sigter gør det umiddelbart 
vanskeligt at evaluere på fuldstændigt ens parametre. 
 



 

3. Engelsk fagudbud – bachelor 
 
Tina Lundø Tranekjer ønsker en principiel diskussion af det engelske fagudbud under Studienævn for 
Erhvervsøkonomi med baggrund i at der fra E19 ikke længere optages studerende på Business 
Management. Heraf følger en løbende minimering af det obligatoriske engelske fagudbud, i takt med at 
semesterundervisningen på Business Management udfases frem mod 2021. 
 
Der kan være en række overvejelser omkring undervisningssprog på fag der fortsat udbydes. 
Studieledelsen vil foretage løbende overvejelser. Der vil ligeledes blive taget overvejelser løbende i 
forbindelse med fastlæggelse af fagudbud.  
 
På studienævnets møde i marts orienteres der om udbud i indeværende og foregående semester til 
exchange bachelor. 
 
Det blev yderligere bemærket at med bortfaldet af det engelske bachelor fagudbud på campus Odense 
bortfalder også udbuddet af de parallelle engelske fag der henholdsvis udgør supplering og udbud til 
bachelor exchange studerende.  
Der gøres opmærksom på, at der kan udbydes supplering i Odense på dansk. Der skal dog tages formel 
beslutning om det. Studieledelsen undersøger og afdækker muligheder og behov. 

 

4. Eksamen og undervisning 
4.1. Fortsat diskussion omkring mulighed for fælles vejledning på kandidatspeciale 
4.2. Ansøgning om ændring af undervisningssprog på profilfag CM - Campus Kolding 
4.3. Ansøgning om ændring af profilfag bachelor - Campus Kolding 

 
4.1. Ole Bent Olesen bekræftede, at han ikke mener der står noget i fagbeskrivelsen for kandidatspeciale 
der umuliggør fællesvejledning hvis der er studerende der f.eks. er sammenfaldende emner og 
emneområder hvor det kan give faglig konsensus. 
Ole Bent Olesen stiller sig dog kritisk overfor at indskrive direkte formulering i fagbeskrivelsen herom. 
 
4.2. Ansøgningen blev imødekommet. 
Ansøgningen er begrundet i usædvanlige omstændigheder. Herudover er der tale om et fag der udbydes på 
kandidatniveau. 
Studienævnet imødekom med særlig vægt på disse to parametre ansøgningen. 
 
4.3.  
Studienævnets holdning er at der bør udbydes samme fag til både generel og IB i E19. Der kan eventuelt 
overvejes en valgfagsmodel. 
Det kan overvejes at lade faget Driftsøkonomi udbyde som muligt valgfag for årgangen i E19.  
Såfremt der er ønske herom fra campus Kolding afstemmes det med fagansvarlig Ole Bent Olesen før 
udbud. 

 

5. Studieordninger, linjer og profiler 
5.1. Opfølgning vedr. nedlæggelse af engelsksprogede studiepladser 

 
Som aftalt på studienævnets møde i januar 2019 har Tina Lundø Tranekjer været i dialog med Christian 
Vester Nielsen omkring den manglende direkte adgang til Business Management web-siderne.  
 
Studienævnet modtog orientering om det modtagne svar på hvordan arbejdsgange er, og videregav 
beklagelse over den opståede problematik. 
 
6. Evaluering F18 -  tilbagemelding 
 



 

Studienævnet modtog orientering om medtagen tilbagemelding på afgivne bemærkninger vedrørende 
evaluering for F19 fra campus Kolding, VILU, VILU Jesper Piihl. 
Der er fulgt op på diverse. Tilbagemelding giver ikke anledning til yderligere. 
 
Der er ikke modtaget tilbagemelding fra de øvrige VILU´er.  
Tina Lundø Tranekjer følger op på dette. 
 
7. Praksis og principper 

7.1. Studienævnets praksis og principper – diverse 
7.2. Notat vedr. særlige prøvevilkår 

 

7.1. Der er sket en gennemgående administrativ opdatering og gennemgang af studienævnets interne 

dokument vedrørende praksis og principper. 

Det redigerede dokument blev fremlagt til studienævnets gennemgang. 

Studienævnet godkendte det redigerede dokument med enkelte tilføjelser. 

7.2. Studienævnet modtog orientering. Praksis omkring sagsbehandling af ansøgninger vedr. særlige 

prøvevilkår efter offentliggjort deadline tilpasses til notatets tekst. 

8. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
- 
 
9. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 

 

10. Meddelelser 
10.1. Referat af møde i Studienævn for Jura 8. januar 2019. 

10.2. Dagsorden for møde i Studienævn for Jura 5. februar 2019. 
10.3. Referat af møde i Studienævn for MEME 15. januar 2019. 
10.4. Kurset "Tag indflydelse på SDU - kursus for aktive studerende". 
10.5. Statistik vedr. optagne studerende pr. 1. februar 2019 cand.merc. 

 
Modtaget til orientering. 
 
11. Eventuelt 
 
- 

 
 
Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 

 

 

Mødet blev afsluttet cirka 14.35 


