
 

 

 

Referat af møde i 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Onsdag d. 19. august 2020 

Klokken 9.15 – 13.10 
Zoom 

 

Til stede:  Tina Lundø Tranekjer, Ole Bent Olesen, Mads Bruun Ingstrup, Lotte Vagner 
Steenholt, Pianna Møller Krebs, Peter Daniel Solberg Hansen (forlod mødet 
11.35), Knud Sinding, Mette Katrine Sejten Nikolajsen (forlod mødet 11.00) 

Ikke til stede:  Nils Karl Sørensen, Natasha Henriette Nielsen 

Administration til stede under hele mødet:  

  Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent) 

Administration til stede under punkt 1 – 5: 

  Kirsten Høg 

Administration til stede under punkt 6 – 8: 

Julie Udbye Nielsen, Lene Albæk Jensen, Louise Folkestad 
 

Ved mødets begyndelse blev det aftalt at dagsordenen ændredes sådan at punkterne blev behandlet i 
rækkefølgen 1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 9. 

  

1. Godkendelse af referat 
1.1. Ordinært møde d. 9. juni 2020 
1.2. Sagsbehandlingsmøde d. 29. juni 2020 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Orientering fra studieleder (lukket punkt) 
 
Status på omlægning af undervisning E20 grundet Covid-19 
Der er arbejdet løbende med omlægning af undervisningen henover sommeren. Afsæt har som aftalt 
været, at fagbeskrivelsen er gældende, og at der skal undervises i henhold til de fastlagte KT / øvelser / SAT. 
Herudover er der arbejdet på at sikre, at der er sammenlignelighed mellem de tilbud der gives vores 
studerende på tværs af campusser i så høj grad som muligt. Dog med samtidig bevågenhed på at lokale 
begrænsninger / muligheder er medtaget i omlægningen. 
 
Arbejdet er sket i samarbejde mellem for campus Kolding og Sønderborg: Jesper Piihl, campus Esbjerg: 
Klaus Levinsen, campus Slagelse og Odense: Tina Lundø Tranekjer, Julie Emontspool, og Christian Kronborg 
samt fagansvarlige og de administrative afdelinger. 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om, at der til stadighed er arbejde ud fra de kendte retningslinjer.  



 

Der kommer løbende meddelelser og tilpasninger, og der må nødvendigvis løbende tilpasses dertil. Det 
betyder, at det kan blive nødvendigt at tilpasse i løbet af semesteret.  
Der er samtidig enkelte uafklarede forhold, som der afventes melding på hvordan tackles. 
 
Kommende institutionsakkreditering 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om at HA generel, Campus Slagelse medgår i den kommende 
institutionsakkreditering i søjlen ”Studerendes kontakt til forskningsmiljøet”. 
 
Der afvikles møder forbundet til akkrediterings-processen d. 28. og 29. september 2020. 
 
Semestermøde for 1. semester undervisere 
Der er indkaldt til semestermøde for undervisere på fællesfag på 1. semester på HA.  
Mødet afholdes mandag d. 24. august 2020. Invitation og mødeledelse: Studieleder Tina Lundø Tranekjer. 

 
3. Opfølgning på SMU 2019 handlingsplaner 
 
Studienævnet modtog orientering om tilbagemelding fremsendt til fakultetet. 
 
4. Employability og ledighedstal  
 
Tina Lundø Tranekjer motiverede indledningsvist punktet, og opsummerede kort kendte forbeholds-
punkter omkring de fremlagte data. Herunder blandt andet: regionale forskelle, måletidspunkt, medtagne 
målepunkter, tidspunktet for tilgængelighed af data, studieretninger med en højt procentuel andel af 
udenlandske studerende. 
 
Tina Lundø Tranekjer bemærkede desuden, at ledighedstal og employability har været tematikker som er 
diskuteret i arbejdet med den netop afsluttede Uddannelsesberetning 2020.  
Der er herudover en fortløbende opmærksomhed, og dialog, omkring temaerne mellem blandt andet 
studieleder og VILU-gruppen. 
 
Der gøres opmærksom på, at de data der præsenteres i bilagsmaterialet primært, er fra 2017, der er ganske 
få data indeholdt fra 2018. 
 
Studienævnets diskuterede undersøgelsens resultater i overordnede træk.  
Der fremkom en række bemærkninger, herunder at resultaterne bør læses under hensyn til at der i linje- og 
profil- porteføljen: 
• uddannes til forskelligt sammensatte regionale arbejdsmarkeder. 
• der ikke kan aflæses noget om studerende bevægelse geografisk. 
At resultaterne er ”historiske” i forhold til allerede foretagne tilpasninger i kapacitet, konjunkturer mv. 

 
Ved tiltag bør der: 
• tages ”hensyn” / afsæt i regionale forhold ved tilbud om supplerende tilbud. 

Der henvises i øvrigt til tidligere behandlinger af lignende undersøgelser. 
 
5. Praksis og principper 
 
Såfremt et SDU fag i forbindelse med sagsbehandling er godkendt som alternativt valgfag/forhåndsmerit til 
studerende på HA Generel, og søges om af studerende fra anden campus på HA Generel kan det 
godkendes. Godkendelse kan ske uden fremsendelse til videre faglig vurdering. 
Der delegeres kompetence til administrativ behandling. 
 



 

Behandlingskompetence og delegation træder ikke effektivt i kraft før der er bekræftelse fra studieleder på 
tiltrædelse af praksistilføjelsen fra de lokale VILU´er. 
  
Afmelding af forhåndsgodkendte fag på danske universiteter/uddannelsesinstitutioner kan, hvis den 
studerende medsender dokumentation for, at han/hun er afmeldt faget, eller aldrig har været tilmeldt det 
på det pågældende universitet, afmeldes. 
Der delegeres kompetence til administrativ behandling. 
 
6. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
Studienævnet modtog orientering. 
 
7. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 
 
8. Meddelelser 

8.1. Spydspidsprojekt 2021 – Call 
8.2. Dagsorden for møde i Studienævn for cand. public d. 11. august 2020 
8.3. Dagsorden for møde i Studienævn for MEME d. 11. august 2020 
8.4. Dagsorden for møde i Studienævn for SJSE d. 18. august 2020 

 
- 

 
9. Eventuelt 
 
- 

 
Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 

 

 

Mødet blev afsluttet klokken 13.10 


