
 

 

 

Referat af møde i 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Onsdag d. 13. januar 2021 

Klokken 9.00 – 14.00 (forventet) 
Zoom 

 

Til stede:  Tina Lundø Tranekjer, Nils Karl Sørensen, Ole Bent Olesen, Knud Sinding,  

Ikke til stede: Mads Bruun Ingstrup 

Administration til stede under hele mødet:  

  Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent) 

Administration til stede under punkt 5 - 10: 

  Kirsten Høg 

Administration til stede under punkt 1 – 4: 

Julie Udbye Nielsen, Louise Folkestad, Brian Kjær Jepsen, Selma Brackovic 
 

 

1. Godkendelse af referat 
1.1. Ordinært møde d. 18. december 2020 

 
1.1.  Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Praksis og principper 
 
2.1. Studienævnet modtog orientering om ændret praksis vedr. behandling af ansøgninger fra studerende 
med handicap. 
2.2. Studienævnet modtog orientering om praksis ved ansøgninger fra studerende med små børn i 
hjemsendelse relateret til Covid-19. 
 
3. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
Intet at behandle. 

 
4. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 
 
- 
5. Orientering fra studieleder (lukket punkt) 
 
Status vedr. Covid-19: 
Tina Lundø Tranekjer orienterede kort om status omkring forhold relateret til Covid-19. 
 



 

Procedure for bemanding, og indsættelse, af studenterrepræsentanter efter valghandling: 
Tina Lundø Tranekjer orienterede kort om, at der er modtaget procedure for bemanding, og indsættelse, af 
studenterrepræsentanter efter valghandling hvor der ikke har været opstillet kandidater i valggruppen, og 
hvor følgelig ikke er sket valg for valgperioden. 
 
6. Assurance of Learning (AoL) – F21 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om, at der foretages AoL måling på HA og cand.merc. i FS21.  
 
Det blev aftalt, at der fremsendes yderligere bilag til medlemmerne, og at der følges op og/eller orienteres 
på studienævnets møde i februar 2021. 
 
7. Eksamen og undervisning  

7.1. Ansøgning vedr. ændret undervisningssprog - Campus Odense og Slagelse 
7.2. Undervisning F21 

 
7.1. Virksomhedens IT værktøjer – undervisningssprog campus Odense og Slagelse. 
Tina Lundø Tranekjer har som aftalt været i dialog med VILU Christian Kronborg omkring den fremsendte 
ansøgning. 
Der er i mellemtiden fundet løsning på undervisningen i faget i F21. 
 

7.2. Tina Lundø Trankjer orienterede om, at der p.t. afventes direktionens behandling af nødvendige tiltag 
omkring undervisning i F21. 
 
Det er studienævnets antagelse, at undervisningen i F21 i kortere eller længere perioder vil blive omlagt til 
on-line. Studienævnet er indforstået hermed i lyset af den fortsatte situation omkring Covid-19. 

8. Implementering af SDG verdensmåls modul 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om at der arbejdes videre med implementeringen af SDG modulet på HA 
uddannelsen. 
I henhold til tidligere aftale implementeres modulet på HA uddannelsen i faget ”Entreprenørskab og 
forretningsforståelse”. 

 
9. Meddelelser 

9.1. Referat af konstituerende møde i Studienævn for cand.public. d. 18. december 2020. 
9.2. Referat af møde i SNSJE d. 8. december 2020. 
9.3. Referat af møde i Studienævn for cand.public. d. 14. december 2020. 
9.4. Indkaldelse til møde i Studienævn for MEME d. 14. januar 2021. 
9.5. Indkaldelse til møde i SNSJE d. 19. januar 2021. 

 

- 

10. Eventuelt 
 
Nils Karl Sørensen orienterede om, at der har været afholdt samarbejdsudvalgsmøde på campus 
Sønderborg. 

 
 
 
Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


