
 

 

Referat af møde i 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Fredag d. 17. januar 2020, 9.15 – 15.30 (estimeret) 

Campus Odense 

 

Til stede:  Tina Lundø Tranekjer, Mads Bruun Ingstrup, Ole Bent Olesen, Nils Karl Sørensen,  
Ellaha Anwari, Lotte Vagner Steenholt, Knud Sinding (fra 10.00 – forlod mødet 14.05), 
Natasha Henriette Nielsen (fra 9.30) 

Afbud: Peter Daniel Solberg Hansen, Mette Katrine Sejten Nikolajsen 

Administration til stede under hele mødet: 
 Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent) 

Administration til stede under punkt 1 – 5: 
Julie Udbye Nielsen, Brian Kjær Jepsen, Selma Brackovic Thingholm, Louise Folkestad, 
Maiken Lykke Sørensen, Lene Albæk Jensen (videomøde) 

1. Velkomst og indledning af mødet 
 
Tina Lundø Tranekjer indledte mødet med velkomst til studienævnets medlemmer, og til årets første møde.  
De tilstedeværende præsenterede sig kort. 
 
2. Godkendelse af referat 

2.1. Ordinært møde d. 13. december 2019 
2.2. Konstituerende møde d. 13. december 2019 

 
2.1. Godkendt uden bemærkninger. 
2.2. Godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Praksis og principper 
 
Som tidligere aftalt er der udarbejdet oversigt over muligheder for startmerit ved adgang til HA på 
baggrund af HD 1. del.  
Studienævnet modtog orientering om bilaget, og godkendte det endeligt til anvendelse. 
 
Det blev aftalt at Brian Kjær Jepsen gennemgår studienævnets interne praksisbilag for eventuelle 
opdateringer. Bilaget fremlægges herefter i opdateret form på førstkommende ordinære møde til 
studienævnets orientering. 
 
4. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
Intet at behandle. 

 
5. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 

 
6. Orientering fra studieleder (lukket punkt) 



 

 
Tina Lundø Tranekjer orienterede kort om: 
* at der frem til 2. februar 2020 evalueres på projektorienterede forløb, specialer og bachelorprojekt. 
Samtidig evalueres der på hele uddannelsen for studerende der afslutter henholdsvis bachelor- og 
kandidatuddannelse. 
* at der mulighed for at afholde et halvårsmøde med DEF. 
Tina Lundø Tranekjer arbejder videre med muligheden.   
*  status på arbejdet med, og omkring, implementering af verdensmål på SDU. 

 
7. Implementering af Verdensmål 
 
Tina orienterede om status på implementering af verdensmålene. 
Der foreligger for nuværende ikke konkrete tiltag, eller specifikationer på hvordan, og i hvilken form 
verdensmålene skal implementeres på uddannelserne. 

8. Evalueringsrapport 
 
Tina Lundø Tranekjer havde forud for studienævnsmødet udarbejdet udkast til svar på de modtagne 
anbefalinger i forbindelse med evaluering med inddragelse af eksterne eksperter. 
 
Studienævnet diskuterede forslaget. Forslaget korrigeres i henhold til studienævnets bemærkninger, og 
færdiggøres til fremsendelse til fakultetet. 
 
9. Assurance of Learning (AoL) 
 
Cand.merc.aud. er udtaget til AoL evaluering ved prøver i S20. 
 
Studienævnet skal fastlægge fokusområder/målepunkter til brug for evalueringen. 
Tina Lundø Tranekjer havde forud for mødet har drøftet mulige fokusområder/målepunkter med 
uddannelsesansvarlig Rikke Holmslykke Kristensen. Udarbejdet forslag var fremlagt til studienævnets 
behandling. 
 
Studienævnet ønskede forslaget yderligere begrundet. Punktet medtages til genbehandling på 
studienævnets møde i februar 2020. 
 
Studienævnet bad herudover Tina Lundø Tranekjer om at kontakte Prodekan for uddannelse Jan Guldager 
Jørgensen med forespørgsel om det er muligt at AoL evaluere cand.merc. igen i S20. 
 
10. Eksamen og undervisning 

10.1. Ansøgning om reduktion i KT, Campus Esbjerg 
 
10.1. Imødekommet. 

 
11. Meddelelser 

11.1. Indkaldelse til møde i Studienævn for Cand.public. 17. december 2019 
11.2. Referat af møde i Studienævn for MEME d. 10. december 2019 
11.3. Referat af konstituerende møde i Studienævn for SJSE d. 10. december 2019 
11.4. Referat af møde i Studienævn for SJSE d. 10. december 2019 
11.5. Referat af konstituerende møde i Studienævn for MEME d. 17. december 2019 
11.6. Referat af konstituerende møde i Studienævn for Cand.public. d. 17. december 2019 
11.7. Referat af møde i Studienævn for Cand.public. d. 17. december 2019 
11.8. Indkaldelse til møde i Studienævn for MEME d. 13. januar 2020 
11.9. Indkaldelse til møde i Studienævn for Cand.public. d. 14. januar 2020 
11.10. Tillægsdagsorden til indkaldelse til møde i Studienævn for MEME d. 13. januar 2020 



 

11.11. Indkaldelse til møde i Studienævn for SJSE d. 21. januar 2020 
11.12. Indkaldelse til møde i Studienævn for Jura d. 16. januar 2020 

 
- 
 
12. Eventuelt 
 
- 
 

 
Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 

 

 

Mødet blev afsluttet cirka 14.15. 


