
 

 

Referat af ekstraordinært møde i 

 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Torsdag d. 28. maj 2020 

Klokken 12.00 – 13.00, Zoom  
Mødet blev afsluttet cirka 14.30 

 

 
Til stede:  Tina Lundø Tranekjer, Ole Bent Olesen, Mads Bruun Ingstrup, Nils Karl Sørensen,  

Knud Sinding, Natasha Henriette Nielsen, Peter Daniel Solberg Hansen 
 
Ikke til stede: Mette Katrine Sejten Nikolajsen, Lotte Vagner Steenholt, Pianna Møller Krebs 
 
Administration til stede under hele mødet:  

Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent) 
 

Administration til stede under punkt 1: Julie Udbye Nielsen, Brian Kjær Jepsen, Selma Brackovic 
Thingholm, Louise Folkestad, Lene Albæk Jensen 

 

1. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 
 
 
Der blev givet delegation til studienævnets formand til behandling, og afgørelse, af hastesager vedr. 
dispensationsansøgninger der handler om specialer, og som knytter sig til den presente Covid-19 situation. 
Delegationen omfatter ikke sager hvori der vurderes indstilling til afslag. Disse henvises til behandling på 
studienævnets førstkommende ordinære møde. 
 
2. Minimumskrav til fremtidig online undervisning 
 
Studienævnet behandlede for anden gang henvendelsen vedr. minimumskrav til fremtidig online 
undervisning. 
 
Der henvises indledningsvist til tidligere behandling på ordinært møde d. 15. maj 2020. 
 
Der var forud for dette møde udsendt forslag til formulering af tilbagemelding til fakultetet, med henblik på 
at bemærkninger kunne fremsendes og indgå i diskussionen på mødet. Studienævnet modtog orientering 
om den modtagne henvendelse, samt motivering af den foreslåede formulering, samt om de 
bemærkninger der var indkommet til tilbagemelding. 
 
Studienævnet diskuterede en række elementer i henvendelsen. Blandt andet, at studienævnet opfatter 
diskussionen som to-delt. Den ene, og første, del som relaterende sig til en eventuel nødvendig tilpasning i 
E20 grundet Covid-19 situationen og deraf følgende restriktioner. Og den anden del, som diskussion af en 
mulighed som er potentiel ”efter” Covid-19. 
 



 

I diskussionen berørtes en række tematikker, her i blandt tekniske muligheder/udfordringer; hvilke krav der 
kan/skal stilles til studerende i forhold til deltagelse; hvorvidt der skal kunne justeres i forhold til leverede 
KT, og i givet fald ud fra hvilke parametre; dragne erfaringer fra de seneste måneders omlagt undervisning. 
I diskussionen indgik væsentlige synspunkter fra både studenter- og VIP-medlemmer.  
Det bemærkes blandt andet, at det kan konstateres at oplevelsen af at afvikle / modtage digital 
undervisning ikke opleves fuldstændigt overensstemmende. 
 
Studienævnet understreger i forhold til tilbagemelding, at der for nuværende meldes tilbage i forhold til 
den presente Covid-19 situation, og en eventuel nødvendig hel, eller delvis, omlægning i E20. Der meldes 
således ikke tilbage i forhold til en overordnet retningslinje for al potentiel fremtidig online-undervisning. 
 
Studienævnet tiltrådte at der laves følgende tilbagemelding til fakultetet vedr. E20: 
”Hermed minimumsstandarder for fremtidig online-undervisning i efteråret 2020, som er drøftet, og 
tiltrådt, på ekstraordinært møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi d. 28. maj 2020. 

Fagbeskrivelsen er gældende selvom der helt eller delvist omlægges til online-undervisning. 

Studienævnet bemærker dog, at online undervisning skal planlægges således at undervisningsformen 
stemmer bedst muligt overens med de konkrete læringsmål i fagbeskrivelsen.” 

3. Eventuelt 
 
Ole Bent Olesen orienterede om, at der er information på vej ud til de studerende omkring afvikling af 
eksamen via Zoom. Ole har været i kontakt med SFEO herom, på baggrund af henvendelser fra studerende 
der endnu ikke havde modtaget orientering forud for eksamination.  

 
 
 
 
Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


