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Christian Kronborg bød alle velkommen. Mødet begyndte kl. 12.15 
 
Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 
11. juni 2019 og det 
ekstra ordinær stu-
dienævnsmøde af-
holdt d. 27. juni 
2019. 

Referatet fra d. 11. juni blev godkendt. Uden bemærkninger 
  

 Der var en bemærkning til referatet fra det ekstraordinære studie-
nævnsmøde, 27. juni, i forhold til udbud af eksamen i faget Corpo-
rate Finance. I referatet stod angivet at studerende, der mangler 
at beså både del 1 og del 2 skulle op til en samlet 25 minutters ek-
samination. Men for de studerendes retssikkerhed og i forhold til 
en evt. eksamensklage, har fakultets juridiske kontor bedt studie-
nævnet om at ændre dette, så de studerende bliver registreret for 
to seperate aktiviteter i stedet for en samlet. Dette betyder nu at 
studerende, der mangler at bestå begge delprøver, skal op i en 5 
minutters mundtlig eksamen med 5 minutters forberedelse for del 
1, efterfulgt af en 20 minutters mundtlig eksamination med 20 mi-
nutters forberedelse for del 2.  
Med denne bemærkning blev referatet fra det ekstraordinære stu-
dienævnsmøde godkendt.  

Referat 

Emne  Møde i Studienævn for MEME 

Dato og tidspunkt Dato og tidspunkt 12. august 2019 kl. 12.15 

Sted  Lille mødelokale hos studiekontakten 

Til stede Christian Kronborg (formand og studieleder), Kristian Debrabant, 
Paul Richard Sharp, Cecilie Vikkelsøe Hansen (næstformand), Mik-
kel Skamris Jensen, Bertil Uzun, deltog via telefon, Camilla Maria 
Lindskov, Maria Atkins (studienævnssekretær) og Mona Maoued 
(studienævnssekretær). 
Stine Kragh Jensen, nyt studentermedlem, som tiltræder i studie-
nævnet fra d. 15. august, og som afløser Cecilie Vikkelsøe Hansen, 
deltog i mødet, men forlod mødet under behandlingen af de luk-
kede punkter. 
  

Afbud fra Erika Kuever, Lars Ravn-Jonsen og Lise Abrahamsen 

Referat sendt til ori-
entering til 
 

 

Mødeleder  Christian Kronborg  
 

mailto:snmeme@sam.sdu.dk
mailto:snmeme@sam.sdu.dk
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2. Godkendelse af 

dagsorden 
Pkt. 7 blev udsat til behandling efter behandling af pkt. 9.  
Ellers blev dagsordenen godkendt.  

 

3. Besøg fra PhD sko-
len 

Efter anmodning fra studienævnet deltog Jørgen Lauridsen fra PhD 
skolen på studienævnsmødet.  
Baggrunden for invitationen kommer af enkelte sager, som studienæv-
net har behandlet, hvor kandidatstuderende ønskede at blive optaget 
på fag, der bliver udbudt for PhD studerende. Studienævnet ønskede 
derfor at kende reglerne på området. 
Jørgen Lauridsen startede med at fortælle studienævnet at der er 4 
PhD programmer med et begrænset antal studerende. Da der ikke bli-
ver udbudt mange fag specifikt for PhD studerende, har de mulighed 
for at tilvælge op til 2 kandidatfag. Følger man et 10 ECTS kandidat-
fag får man 5 ECTS overført. Forudsætningen er dog at der er plads til 
PhD studerende på kandidatfaget.  
Derudover kan PhD skolen godkende at de PhD studerende tager 2,5 
ECTS ekstra, som de kan bygge ekstra på et fag. Det er udelukkende 
PhD skolen, der godkender denne ekstra indsats på 2,5 ECTS.  
Der er et PhD program, der kaldes 4+4 ordningen. Dvs. man er ind-
skrevet på kandidatuddannelse de to første år og på PhD skolen de 
sidste to år. Ikke alle kan søge på 4+4 ordningen, det kræver at man 
har særlige kompetencer. 
 
Til spørgsmålet om kandidatstuderende kan følge PhD fag, sagde Jør-
gen Lauridsen at der ingen regler er på området. Kandidatstuderende 
er velkomne. De (kandidatstuderende) skal dog være opmærksomme 
på, at PhD skolens fag er tilrettet PhD studerende, hvorfor at niveauet 
er anderledes og højere, og der bliver ikke taget særlige hensyn til 
kandidatstuderende, hvis de ikke har forudsætninger til et fag. Hvis en 
kandidatstuderende ønsker at læse et PhD fag, skal den studerende 
søge eget studienævn, samt skal der foreligge en kort motiveret an-
søgning samt en udtalelse fra en uddannelsesansvarlig/faglærer. Stu-
dienævnet vil også vurdere hvor mange ECTS-faget vil blive overført 
med.  
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4. Ny studienævns-
sammensætning 

Da Frederik Kristensen og Cecilie Vikkelsøe Hansen stopper i studie-
nævnet, er Camilla Maria Lindskov og Stine Kragh Jensen blevet valgt 
ind i studienævnet. Stine tiltræder i studienævnet fra d. 15. august.  

5. Valg af næstfor-
mand 

Studenterrepræsentanterne ønskede at udskyde dette punkt til 
næste møde, da de ønsker betænkningstid.  

6. Indkaldelse af øn-
sker til eksiste-
rende uddannelser 

 
 
 
7. Undervisningseva-

luering (lukket 
punkt)             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Studienævnet havde ingen bemærkninger til dette punkt.  
 
 
 

        
 

Sammen med de øvrige repræsentanter i studienævnet fremlagde       
studielederen undervisningsevaluering for fag udbudt i foråret 19. 
Studienævnet kunne konstatere at de fleste undervisere havde 
indsendt rapportering vedr. deres fag. De fag, hvor der mangler 
underviserrapport er studienævnssekretæren blevet bedt om at 
rykke for en rapport hos underviseren. Studienævnet vil behandle 
de senere indkomne rapporter på næste studienævnsmøde i sep-
tember.  
 
På dette møde blev der fremlagt for fag udbudt på Økonomi og 
Mat-Øk uddannelserne, da VIP-repræsentanterne for MMA og 
ERM havde meldt afbud til dagens møde pga. ferie.  
Disse vil blive fremlagt på næste møde i september.  
 
Overordnet set er der stor tilfredshed med fagene. Der er dog en-
kelte fag, hvor der er bemærkninger til, som studienævnet diskute-
rede. Der var nogle (kritik) punkter i nogle fag, som studielederen 
vil tage op sammen med institutlederen og forskningsgruppean-
svarlige.  
Det blev forslået at indføre øvelsestimer i faget Velfærdsøkonomi, 
da eksamensformen er blevet ændret. Det blev taget til efterret-
ning. 
 
Studielederen kunne derudover meddele at den samlede svarpro-
cent for indkomne besvarelser er på 45.4, hvilket studienævnet 
vurderede som tilfredsstillende.  
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8. Orientering om 

nøgletal for optaget 
på bachelor- og 
kandidatuddannel-
ser                                                                                         
 

          
            
  

9. Dimittendundersø-
gelse   

 
 
 
 
 
 
 
 
10. Fagbeskrivelser   

(fast punkt)  ok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Studieordninger 
(fast punkt)    
 
 
     

 
            
 
 
 
 
 
 
 

 
Christian Kronborg informerede studienævnet at der har været en 
stor søgning på de forskellige uddannelser, der bliver udbudt af 
studienævnet. Der er fyldt op på MMA uddannelsen samt på Mat-
Øk. Der har været mindre søgning end vanligt på BSc Oecon.  
67 har accepteret deres pladser ud af 85 pladser. Studielederen 
informerede studienævnet om, at fakultet har besluttet at man åb-
ner for optaget på BSc. Oecon i anden runde foreløbigt.      
 
 
Overordnet set er studienævnet tilfredse med resultaterne fra di-
mittendundersøgelsen. Størstedelen af de adspurgte dimittender 
har svaret at de har fået arbejde og at der er en sammenhæng 
mellem uddannelsen og deres beskæftigelse.  
Der er dog nogle, der ønsker en kobling mellem kandidatuddan-
nelsen og erhvervslivet. Det blev forslået at få flere studerende i 
praktik mens de stadig er på kandidatuddannelsen. Studienævnet 
tog dette til efterretning.  
 
 
a. Corporate Finance – udfasning af faget fra E2020 på MMA-

uddannelsen. Dette punkt blev behandlet under pkt. 11, da 
det er studieordningsrelateret.  

b. Introduction to Social Anthropology – efter anmodning fra 
fagansvarlig om at ændre i timetallet i forhold til skemaet. Stu-
dienævnet har godkendt anmodningen. 

c. Ændring i litteratur – Environmental Chemistry – efter anmod-
ning fra fagansvarlig om at ændre litteratur. Studienævnet har 
godkendt denne anmodning.  

 
 
På grund af de mange udfordringer, der har været med faget Cor-
porate Finance på MMA-uddannelsen har det udbydende institut 
indstillet til studienævnet at faget udgår af studieordningen for 
MMA-uddannelsen. Studienævnet diskuterede hvorvidt dette er 
holdbart. Faget er en forudsætning at have bestået, for de stude-
rende, der ønsker at søge ind på cand.merc. på SDU. Studenter-
repræsentant Camilla Maria Lindskov mente, at det er en dårlig 
ide at faget udgår. Faget er godt og giver de studerende de nød-
vendige færdigheder, men det er dårligt struktureret. Man ønsker 
at faget bliver lavet om så det bliver mere tilpasset MMA-stude-
rende og de forudsætninger de kommer med.   
Med denne bemærkning blev det besluttet at der ikke bliver æn-
dret i studieordningen i denne ombæring, da studielederen ønsker 
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12. Censorrapporter 

(lukket punkt)  
 
 
 
13. Dispensations- og 

meritsager (lukket 
punkt) 

at gå tilbage til instituttet med de input, der er kommet, så der kan 
kigges på det igen.  
 
Der er indkommet en del censorrapporter fra sommerens eksame-
ner. Der var ingen bemærkninger til censorrapporterne.  
 
 
 

  

Liste over dispensations-/meritansøgninger – Studienævnsmøde 12. august 2019 
Nr.  Journalnr. Ansøgning om:  Godkendt/afslag:  
1 19/58854 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
2 19/61544 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
3 19/58810 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis godkendt 
4 19/59129 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 

5 19/61167 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Afslag 
6 19/58817 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Afslag 
7 19/58857 Startmerit Afslag 
8 19/58858 Startmerit Afslag 
9 19/39968 Dispensation til ændring af profilindskrivning Afslag 
10 19/60769 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Afslag 
11 19/61145 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
12 19/59105 Dispensation til særlige prøvevilkår Afslag 
13 19/58787 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Afslag 
14 19/61168 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis godkendt 
15 19/59090 Startmerit Delvis godkendt 
16 19/61161 Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist Delvis godkendt 
17 19/39611 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis godkendt 
18 19/39601 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
19 19/61165 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
20 19/61160 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
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21 19/61159 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
22 19/61155 Godkendelse af merit Godkendt 
23 19/58823 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
24 19/58830 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
25 19/58832 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
26 19/58856 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
27 19/60367 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
28 19/60905 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
29 19/60724 Dispensation til ændring af eksamensform Godkendt 
30 19/58853 Dispensation til annullering af fagtilmelding Godkendt 
31 19/60811 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
32 19/60825 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
33 19/60828 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
34 19/61153 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
35 19/61150 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
36 19/61149 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
37 19/60830 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
38 19/60831 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
39 19/59146 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
40 19/58792 Godkendelse af studieprogram Godkendt 
41 19/58796 Godkendelse af studieprogram Godkendt 
42 19/59084 Godkendelse af studieprogram Godkendt 
43 19/59100 Godkendelse af studieprogram Godkendt 
44 19/59106 Godkendelse af studieprogram Godkendt 
45 19/60368 Dispensation til afmelding af fag Godkendt 
46 19/60729 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
47 19/59104 Startmerit Udsat 
48 19/59086 Startmerit Delvis godkendt 
49 19/59079 Startmerit Udsat 
50 19/58815 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
51 19/58819 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
52 19/59157 Annullering af eksamenstilmelding Afslag 
53 19/60795 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Udsat 
54 19/61154 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Udsat 
55 19/61147 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
56 19/61170 Dispensation til ændring af profilindskrivning Godkendt 
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57 19/59031 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
58 19/59055 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Udsat 
60 19/60366 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
61 19/43883 Forhåndsgodkendelse af merit Afslag 

 

Liste over formandsbehandlede/administrativt behandlede sager, august 2019 
Nr.  Jour-

nalnr. 
Ansøgning om:  Godkendt/afslag:  

62 19/43883 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
63 19/39564 Dispensation til gruppeeksamination Godkendt 
64 19/39563 Dispensation til gruppeeksamination Godkendt 
65 19/58701 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
66 19/39959 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
67 19/39859 Dispensation til individuel eksamination Godkendt 
68 19/39853 Dispensation til individuel eksamination Godkendt 
69 19/39926 Annullering af eksamenstilmelding Godkendt 
70 19/43647 Dispensation om udsættelse af eksamensdato Godkendt 
71 19/43929 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Godkendt 
72 19/43657 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
73 19/58785 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
74 19/59074 Dispensation til ændring af eksamensform Godkendt 
75 19/43600 Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist Godkendt 
76 19/58780 Dispensation til særlige prøvevilkår  Godkendt 
77 19/60239 Dispensation til særlige prøvevilkår Godkendt 
78 19/39567 Dispensation til eksamenstilmelding Godkendt 
79 19/43662 Godkendelse af studieprogram Godkendt 
80 19/41354 Dispensation til annullering af eksamenstilmelding Godkendt 
81 19/43664 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
82 19/43633 Dispensation til særlige prøvevilkår Godkendt 
83 19/60740 Dispensation til eksamenstilmelding Godkendt 

 
 
14. Meddelelser 

 
a) Indkaldelser og referater fra diverse møder 
b) Ændring af fagbeskrivelse – Research Forum – ny fagansvarlig 
c) Formandsbehandling af ansøgning - Project Management in Glo-

bal Markets 
d) Formandsbehandling af ansøgning – Dynamic Asset Allocation 
e) Formandsbehandling af ansøgning – Real Options and Manage-

rial Incentives to Invest 
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f) Benyttelse af lokaler på årsfestdagen 25 oktober 2019 
g) Supplering til kandidat - opdateret juli 2019 // Studienævn for Er-

hvervsøkonomi 
h) Ændring af reeksamen – Miljøret – ERM 
i) Godkendelse af studieordning MMA 
 
 
Der var ingen bemærkninger til meddelelserne. 
 
Meddelelser udover dagsorden 
Der var ingen meddelelser udover dagsorden  
 

15. Eventuelt 
 
 

 

Mikkel Skamris Jensen havde en kommentar til fagbeskrivelsen Vel-
færdsøkonomi, og censurformen ved sommerens eksamen. De stude-
rende var af den opfattelse at eksamen blev udbudt med ekstern cen-
sur, da der i fagbeskrivelsen er angivet at eksamen bliver censureret 
med en medbedømmer. Det vakte forvirring hos de studerende.  
Studielederen informerede studenterrepræsentanterne at ved skriftlige 
stedprøver er der altid én bedømmer og det var selvfølgelig en fejl, at 
der i den nævnte fagbeskrivelse er angivet intern medbedømmer.  
Der er en formodning om, at der er sket en fejl ved overgangen til det 
nye fagbeskrivelsessystem Odin.  
Dette ønskes at blive rettet op på til næste gang faget bliver udbudt, 
så der ikke hersker tvivl.  
Christian Kronborg kunne tilføje til dette, at for at leve op til fagbeskri-
velsens krav har man fra instituttets side bedt en intern medbedøm-
mer til også at rette de indkommende eksamensbesvarelser. Det har 
vist sig at der ikke har været nogen afvigelser i forhold til de allerede 
givne karakterer. 
 
Paul Sharp ønsker at studieordninger er på dagsorden til næste 
møde. 
 
Mikkel Skamris Jensen forlod mødet kl. 13.10. 
Camilla Maria Lindskov forlod mødet kl. 14.13. 
 
Mødet sluttede kl. 15.16. 
 

 


