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Christian Kronborg bød alle velkommen. Mødet begyndte kl. 09:05. 
 
Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 
14. maj 2019 

Lise Abrahamsen havde en kommentar til pkt. 6 Læseplaner, om 
at MRM-uddannelsen ikke længere udbydes i Esbjerg og der der-
for ikke vil være læseplaner at godkende. Studienævnet tog det til 
efterretning. 
Med denne bemærkning blev referatet fra 14. maj godkendt. 
 

 
2. Godkendelse af 

dagsorden 
Frederik Kristensen meddelte studienævnet at han stopper i stu-
dienævnet til efteråret pga. obligatorisk udlandsophold, og vil der-
for gerne informere, at der er fundet en afløser for ham. Christian 
Kronborg informerede at dette vil blive taget op under punktet Evt. 
Ellers blev dagsordenen godkendt.  
 

3. 1. årsprøvefag på 
MMA - opfølgning 

Studienævnet ønskede at følge op på, hvor mange MMA-stude-
rende fra årgang 2018, der mangler at bestå 1. årsprøvefagene, 
der kørte i efteråret. 
Efter at studienævnet har gennemgået tallene, besluttede studie-
nævnet, at der afholdes eksamener i 1. årsprøvefagene på MMA i 
august 2019, med en efterfølgende evaluering i løbet af efteråret. 
Det udbydende institut af fagene, IMM har godkendt at udbyde 
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fagene til eksamen i august. 
 

4. Godkendelse af re-
eksamensplan – 
MMA, Mat-Øk og 
Økonomi, august 
19 

De studerende er forvirrede over, at der på eksamensplanen for 
Økonomi er anført bachelorprojekt to gange. Det blev pointeret at 
det drejer sig om Bachelorprojekt for Økonomi og et for Mat-Øk. 
Studienævnet ønsker at der tilføjes uddannelse ud for bachelor-
projektet på eksamensplanen så de studerende ikke er i tvivl. Med 
denne bemærkning blev eksamensplanen for Økonomi godkendt. 
 
Repræsentanterne for Mat-Øk uddannelsen i studienævnet har 
bemærket, at fag udbudt af IMADA mangler på reeksamenspla-
nen. Næstformand Cecilie kunne dog tjekke eksamensplanen for 
IMADA på IMADAs hjemmeside på mødet iht overlap, og kunne 
dermed konstatere at der ikke var overlap.  
Studienævnet ønsker så vidt dette kan lade sig gøre, at der frem-
over også foreligger eksamensplan for IMADA-fagene på eksa-
mensplanen, så de studerende har mulighed for at tjekke overlap.  
 
MMA reeksamensplanen blev godkendt uden bemærkninger.  
 
 

5. Ansøgning om æn-
dring i reeksamens-
form, Advanced 
Health Economics  

Studienævnet har modtaget en anmodning om ændring af omprø-
veform, som blev godkendt. 

6. Undervisningseva-
luering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Kronborg kunne konstatere at der stadig mangler nogle 
rapporter fra underviserne inde i systemet.  
Christian Kronborg ønsker at der bliver afrapporteret til studienæv-
net. Som forberedelse af gennemgangen af evalueringerne på 
næste møde, blev det aftalt, at Christian Kronborg, Paul Sharp, 
Bertil Uzun og Mikkel Skamris Jensen gennemgår evalueringerne 
for økonomi, hvor de tjekker alle indkommende rapporter.  
Kristian Debrabant og Cecilie Vikkelsøe Hansen gennemgår un-
dervisningsevalueringer for mat-øk, hvor de tjekker alle indkom-
mende rapporter på mat-øk uddannelsen. 
Erika Kuever og Frederik Kristensen gennemgår for MMA-evalue-
ringerne.  
Tilbagemeldingerne vil blive fremlagt på næstkommende studie-
nævnsmøde i august. 
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7. Fagbeskrivelser 

(fast punkt) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
        

 
 
 
 
8. Studieordninger 

(fast punkt)                                                   
 
9. Censorrapporter 

(lukket punkt) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da Frederik og Erika ikke har mulighed for at deltage på studie-
nævnsmødet i august, er de blevet bedt om at udarbejde en afrap-
portering af de indkommende rapporter og snakke med Christian 
Kronborg inden mødet.  
 

 
Advanced Microeconomics, efteråret 2019: Fagansvarlig har sendt 
en anmodning til studienævnet om ændring i fagbeskrivelsen. Der 
skal ændres i Workload samt under eksamination. Studienævnet 
har godkendt anmodningen.  
 
Advanced Economic History, efteråret 2019: Studienævnet har 
modtaget en anmodning fra fagansvarlig vedr. ændring af fagbe-
skrivelsen. Da PhD studerende også følger dette fag, er der tilføjet 
tekst, hvor der henvises til PhD skolens regler. Studienævnet har 
konstateret, at der er flere fag, som bliver udbudt af MEME, som 
PhD studerende er indskrevet på fag. Derfor ønsker studienævnet 
at invitere nogle fra PhD skolen på et kommende studienævns-
møde, så studienævnet ønsker at kende reglerne på området.  
 

Operations Research, efteråret 2019: Studienævnet har modtaget 
en anmodning om ændring af fagansvarlig. Det er Konstantin Pav-
likov, som skal være ny fagansvarlig. Studienævnet har godkendt 
anmodningen.  
 
Climate and environmental Economics, efteråret 2019: Studien-
nævnet har modtaget en anmodning fra fagansvarlig om ændrin-
ger i workload. Studienævnet har godkendt anmodningen.  
 
 
 
Der var intet til dette punkt. 
 
 
Der var intet til dette punkt.  
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10. Dispensations- og 
meritsager (lukket 
punkt) 

 

 

Liste over dispensations-/meritansøgninger – Studienævnsmøde 11. juni 2019 

Nr.  Journalnr. Ansøgning om:  Godkendt/af-
slag:  

1 19/34014 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 

2 19/36776 Forhåndsgodkendelse af merit Afslag 

3 19/39604 Forhåndsgodkendelse af merit Afslag 

4 19/39968 Dispensation til ændring af profilindskrivning Afslag 

5 19/39965 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Afslag 

6 19/40610 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Afslag 

7 19/31588 Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist  Afslag 

8 19/31871 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Afslag 

9 19/31987 Dispensation til udsættelse af førsteårsprøven Afslag 

10 19/39954 Dispensation - andet Afslag 

11 19/39890 Dispensation til særlige prøvevilkår Afslag 

12 19/39609 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis godkendt 

13 19/39612 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis godkendt 

14 19/39618 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis godkendt 

15 19/39966 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis godkendt 

16 19/40625 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis godkendt 

17 19/39970 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis godkendt 

18 19/30359 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 

19 19/40620 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 

20 19/39617 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 

21 19/40618 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 

22 19/40612 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 

23 19/39911 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 

24 19/40622 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 

25 19/39961 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 

26 19/39956 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 

27 19/39971 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 

28 19/40626 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Godkendt 
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29 19/39962 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Godkendt 

30 19/39963 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Godkendt 

31 19/39960 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Godkendt 

32 19/40624 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Godkendt 

33 19/40616 Dispensation til godkendelse af individuel 
studieaktivitet 

Godkendt 

34 19/39614 Dispensation til godkendelse af individuel 
studieaktivitet 

Godkendt 

35 19/39610 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Godkendt 

36 19/39603 Dispensation fra regel i studieordning Godkendt 

37 19/39599 Dispensation til ændring af eksamensform Godkendt 

38 19/29199 Dispensation til ekstraordinær eksamen Godkendt 

39 19/39600 Dispensation til særlige prøvevilkår Godkendt 

40 19/39972 Godkendelse af studieprogram Godkendt 

41 19/40613 Godkendelse af studieprogram Godkendt 

42 19/39613 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Godkendt 

43 19/39608 Godkendelse af studieprogram Godkendt 

44 19/39967 Godkendelse af studieprogram Godkendt 

45 19/19085 Dispensation - andet Godkendt 

46 19/39958 Godkendelse af studieprogram Godkendt 

47 19/39957 Dispensation til godkendelse af individuel 
studieaktivitet 

Godkendt 

48 19/39606 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Godkendt 

49 19/40617 Godkendelse af studieprogram Godkendt 

50 19/39605 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 

51 19/40623 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 

52 19/39615 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 

53 19/40614 Dispensation til særlige prøvevilkår Godkendt 

54 19/29816 Forhåndsgodkendelse af merit Afslag 

 
 
11. Meddelelser 

 
a) Indkaldelser og referater fra diverse møder 
b) Godkendelse af studieordning ERM 
c) Orientering vedr. kompenserende hjælpemidler til dyslektiske stu-

derende 
d) Nye regler for orlov 
e) Talentpulje – offentliggjort den 30. april 2019 
f) Valg af VIP til fakultetets nye samarbejdsforum 
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g) Dato for studiestartsprøven 
h) Orientering om administration af eksamenspensum 
i) Formandsbehandling: Ændring af fagbeskrivelse Radical Rethink 

– The Future of Aging Societies  
 
Meddelelser udover dagsorden 
Referat fra møde i mat-øk udvalget 
 
Ad i): Christian Kronborg informerede studienævnet om processen for 
formandsbehandlingen af fagbeskrivelser, hvor det er angivet i studie-
nævnets forretningsorden, at han har beføjelser til at kunne formands-
behandle og ændre i en fagbeskrivelse.  
  
Ad d): Frederik spurgte til de nye regler for orlov. De nye regler fore-
skriver at de studerende har mulighed for at søge orlov fra sit studie, 
men samtidig være indskrevet.  
Der var ellers ingen kommentarer til meddelelserne.  
 

12. Eventuelt 
 

Frederik Kristensen meddelte studienævnet at han stopper i studie-
nævnet med virkning fra august, da han skal på obligatorisk udlands-
ophold i efteråret. Han har dog fundet en afløser.  
Cecilie Vikkelsøe Hansen meddelte også studienævnet at hun stop-
per, da hun skal i projektorienteret forløb fra efteråret. Cecilie har også 
selv fundet en afløser. 
Studenterrepræsentanterne kender proceduren for at indstille de nye 
studenterrepræsentanter.  
 
Cecilie Vikkelsøe Hansen spurgte om der findes regler for på hvilke 
tidspunkter på dagen skriftlige eksamener må ligge på, da hun blev in-
formeret om, at en skriftlig stedprøve skulle slutte kl. 21.00, hvilket 
vurderes ikke hensigtsmæssigt og ret sent. 
Fakultet har ingen regler på området. Det blev også meddelt at eksa-
menslokalerne bliver tildelt fra teknisk service, derfor har hverken fa-
kultetet eller studiekontakten/administrationen nogen mulighed for at 
til/fravælge de sene tider. 
 
Frederik Kristensen forespurgte om det er muligt at de studerende fik 
deres tider at vide til de mundtlige eksamener i god tid, så de stude-
rende kan disponere bedre over deres tid da der er forskel på, om 
man skal op mandag eller fredag. Dette blev taget til efterretning. 
 
Maria Atkins informerede studienævnet at man har behandlet alle an-
søgninger om optagelse på talentprogrammet. Der kommer muligvis 
en ansøgning fra en studerende, der endnu ikke har fuldført sin 
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uddannelse i henhold til regler for optagelse på talentprogrammet. Det 
er studienævnet for MEME der skal behandle sagen. 
 
Christian Kronborg ønskede studienævnsmedlemmerne en god som-
mer og held og lykke med eksamenerne samt takkede Cecilie Vikkel-
søe Hansen og Frederik Kristensen for denne gang og ønskede dem 
held og lykke med henholdsvist projektorienteret forløb samt udlands-
ophold. 
 
Mødet sluttede kl. 10.35.  
 

 


