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Referat 

 

Emne  Møde i Studienævn for MEME 

Dato og tidspunkt 02. oktober 2019 kl. 11.00 

Sted  Lille mødelokale hos studiekontakten 

Tilstede Christian Kronborg (formand og studieleder), Kristian Debrabant, Paul Richard 
Sharp, Erika Kuever, Lars Ravn-Jonsen (Zoom møde), Mikkel Skamris Jensen, 
Stine Kragh Jensen, Maria Atkins (studienævnssekretær), Lise Abrahamsen (zoom 
møde) og Mona Maoued (studienævnssekretær).   
Bertil Uzun deltog i mødet fra kl. 11.14. 

 Kristian Debrabant deltog i mødet fra kl. 11.43. 
 
 

  

Afbud fra Camilla Maria Lindskov 

  

 

Referat sendt til  

orientering til  Imm-sekretariat, Kvalitet, Legalitet og Udvikling SAMF, Jørgen Schou, Studier 

Servicecenter, Christian Riis Flor, Jan Guldager Jørgensen, Ole Bent Olesen, 

Studieservice Esbjerg mailbox, Martin Svensson, Studienævn for Erhvervsøkonomi, 

Annette Schmidt, Trine Fenger, Registrering & Legalitet – SAMF-økonomisk 

mailboks, studienævn for Jura, Sadie Lund Jensen, Marianne Lønfeldt, 

vejledning.oecon, Camilla Villendrup, Charlotte Visbech Madsen, Studienævn for 

statskundskab, journalistik, sociologi og europæiske studier, Søren Askegaard, Klaus 

Levinsen 

 

 

Mødeleder Christian Kronborg  

 

 

Christian Kronborg bød alle velkommen. Pga. tekniske vanskeligheder med tilgangen til zoom mødet begyndte 
mødet kl. 11.08. 
 

08. oktober 2019 

 

Journalnr. 19 / 1414 

snmeme@sam.sdu.dk 

T +45 65502291  

mailto:snmeme@sam.sdu.dk
mailto:snmeme@sam.sdu.dk
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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af referat 
Referatet fra d. 17. september blev godkendt uden bemærkninger 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger 
 
3. Dispensations- og meritsager (lukket punkt) 

Liste over dispensations-/meritansøgninger – Studienævnsmøde 2. oktober 2019 
Nr.  Journalnr. Ansøgning om:  Imødekommet/afslag:  
1 19/68451 Dispensation fra fagbeskrivelse Afslag 
2 19/68570 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Afslag 
3 19/65333 Dispensation til udsættelse af førsteårsprøven Imødekommet 
4 19/68434 Dispensation fra fagbeskrivelse Imødekommet 

5 19/67463 Dispensation - andet Afslag 
6 19/68573 Forhåndsgodkendelse af merit Afslag 
7 19/68452 Startmerit Delvist imødekommet 
8 19/64387 Dispensation til afmelding af fag Afslag 
9 19/64419 Godkendelse af merit Afslag 
10 19/68449 Dispensation fra fagbeskrivelse Afslag 
11 19/68430 Dispensation til ændret eksamensform Afslag 
12 19/68567 Startmerit Delvist imødekommet 
13 19/68576 Startmerit Delvist imødekommet 
14 19/68593 Startmerit Delvist imødekommet 
15 19/68429 Startmerit Delvist imødekommet 
16 19/68458 Dispensation til særlige prøvevilkår  Delvist imødekommet 
17 19/68465 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvist imødekommet 
18 19/68425 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvist imødekommet 
19 19/68437 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvist imødekommet 
20 19/68435 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvist imødekommet 
21 19/68571 Forhåndsgodkendelse af merit Imødekommet 
22 19/68432 Forhåndsgodkendelse af merit Imødekommet 
23 19/68431 Forhåndsgodkendelse af merit Imødekommet 
24 19/68445 Dispensation fra fagbeskrivelsen Imødekommet 
25 19/68446 Dispensation fra fagbeskrivelsen Imødekommet 
26 19/68422 Dispensation fra fagbeskrivelsen Imødekommet 
27 19/68426 Dispensation til individuel studieaktivitet Imødekommet 
28 19/68568 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Imødekommet 
29 19/68574 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Imødekommet 
30 19/68566 Dispensation til særlige prøvevilkår Imødekommet 
31 19/66369 Dispensation til særlige prøvevilkår Imødekommet 
32 19/68439 Godkendelse af studieprogram Imødekommet 
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33 19/68438 Godkendelse af studieprogram Imødekommet 
34 19/68433 Dispensation til særlige prøvevilkår  Imødekommet 
35 19/68428 Forhåndsgodkendelse af merit Imødekommet 
36 19/64247 Startmerit Delvist imødekommet 
37 19/68453 Dispensation til særlige prøvevilkår Godkendt 
38 19/64179 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
39 19/67165 Dispensation til ændret eksamensform Godkendt 
40 19/66824 Forhåndsgodkendelse af merit Afslag 

 
 

Liste over formandsbehandlede/administrativt behandlede sager, oktober 2019 
Nr.  Journalnr. Ansøgning om:  Godkendt/afslag:  

41 19/66824 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
42 19/67998 Yderligere eksamensforsøg Godkendt 

 
 
 

4. Udarbejdelse af handlingsplaner – SMU 2019 
Fakultet har bedt studienævnet om at komme med en handlingsplan vedr. SMU 2019. Studienævnet fik  
adgang til undersøgelsen før studienævnsmødet. Punkterne fra SMU blev gennemgået. Overordnet set  
er det studienævnets vurdering, at der er et godt studiemiljø.  
 
Studienævnet bemærkede at der var studerende, der havde svaret at de føler sig  
krænket. Selvom det er et lille antal forekomster, fandt studienævnet at det er væsentligt at få gjort en  
indsats imod, ligesom tiltag til at hjælpe studerende i sådanne situationer er nødvendige. Det vil dog  
være tiltag, studienævnet ikke kan løfte-  

 
 

Studienævnet vurderede derudover, at det var svært at komme med konkrete tiltag på undersøgelsen,  
men kunne  
informere at studenterorganisationerne på de forskellige uddannelser under MEME studienævn afholder  
en del aktiviteter for de studerende. 
 
På baggrund af studienævnets diskussion vil Christian Kronborg udarbejde et forslag, som skal sendes  
til fakultet med henblik på en samlet indmeldelse fra fakultet.  
 

 
5. Godkendelse af eksamensplaner efterår/vinter 2019/20 

Eksamensplanerne for Exchange studerende samt oversigten over de obligatoriske dele, som bliver  
udbudt for fagene på MMA-uddannelsen er blevet godkendt uden kommentar.  
Der var følgende kommentar til eksamensplanen for BSc.Oecon, Cand.Oecoen, BSc.scient.Oeocn samt  
cand.scient.oecon: 
Man ønsker at flytte eksamen i FIV, da eksamen ligger for tæt op ad et andet obligatorisk fag. Der er  
overlap mellem Behavioural Economics og Applied Economics, og da det er de samme studerende, der  
følger begge fag er det ikke hensigtsmæssigt. Det ønskes at der er mellemrum i mellem. 
Derudover ønsker man at flytte eksamen i Finansiel risikostyring, da det både overlapper med Applied  
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Economics, samt ligger eksamen for tæt op ad faget Applied Econometrics.  
Studienævnet bemærkede også at eksamener på Mat-øk mangler på eksamensplanen. 
Studienævnssekretæren informerede, at det er pga. eksamensplanlæggeren endnu, ikke har modtaget 
datoerne fra IMADA.  
Studienævnet kunne ikke godkende eksamensplanene for Økonomi og Mat-øk uddannelserne. 
Eksamensplanlæggeren vil blive bedt om at kigge på eksamensplanen igen og komme med et udkast,  
som vil blive fremlagt på næste studienævnsmøde d. 5. november.  
 
 

6. Studiestart på MMA 
I år har der været en del forvirring hos underviserne samt administrationen over studiestarten på MMA-
uddannelsen. Studiestarten kørte i den første uge af september, hvor undervisningen på de andre studier 
allerede er påbegyndt, hvilket er meget uhensigtsmæssigt i forhold til undervisningen og især i de fag, 
der har 15 ugers undervisningsgang. Desuden er der fag, der er samlæst på tværs af fakultet samt i 
byerne, hvor MMA studiestarten har i år gjort det vanskeligt at planlægge og tilrettelægge 
undervisningen optimalt.  
Man mener at det er et levn fra gamle dage, denne grund med sen opstart af undervisningen, hvor man 
tidligere har taget hensyn til pendlere samt internationale studerende, der ikke har kunnet være til stede i 
Danmark før 1. september. 
 
Studienævnet ønsker som udgangspunkt at alle studerende deltager i introdagene, men studienævnet 
ønsker samtidigt ikke en sen studiestart skal være på bekostning af undervisningen.  
Desuden er studiestarten frivillig for de studerende at deltage i, hvilket ikke vil få konsekvenser for de 
studerende, der ikke deltager. 
Studienævnet ønsker at studiestarten på alle dets studier på Campus Odense skal foregå i den sidste uge 
op til semesterstart samt tilrettelægge rusturen som det er i dag.  
  

 
7. Fagbeskrivelser (fast punkt) 

a. Godkendelse af fagbeskrivelserne for foråret 2020 
Studienævnet behandlede nedenstående fagbeskrivelser. De fagbeskrivelser, der ikke blev godkendt på 
mødet, vil enten blive sendt i skriftlig høring eller behandles på næstkommende studienævnsmøde d. 5. 
november.  
 

ERM   

Fagtitel  Kommentar fra 
fagansvarlig/administrationen 

Studienævnets beslutning  

Advanced environmental and 
resource economics and 
management  

Ny fagansvarlig og justeringer 
under Content, Teaching 
Method, Workload, og Exam, 
den del med 1 ECTS. 

 

Godkendt  
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MMA   

Fagtitel  Kommentar fra 
fagansvarlig/administrationen 

Studienævnets beslutning  

Social and Economic Statistics Ingen ændringer Godkendt  

Valgfag 6. semester  Oversigt over 
forhåndsgodkendte valgfag 
for 6. semester studerende. 

Fagene blev godkendt på nær 
et fag. Listen vil blive 
tilgængeligt på hjemmesiden 
lige op til 
undervisningstilmeldingen for 
foråret. 

 
 

BSc. Oecon    

Fagtitel  Kommentarer fra 
fagansvarlig 

Studienævnets beslutning  

International økonomi Delprøve 1 med MyEconlab er 
blevet fjernet.  

Godkendt med bemærkning om 
at studerende, der mangler at 
bestå delprøve 1 (MyEconlab) 
vil blive eksamineret uden, som 
en 1 times eksamen jf. reglerne 
i fagbeskrivelsen for F19 for 
omprøveformen.  

Welfare Economics and Tax 
Policy 

 Ikke godkendt. Kræver 
yderligere behandling.  

 
 

Cand.oecon   

Fagtitel  Ændringer Studienævnets beslutning  

Advanced Health Economics  Ikke godkendt. Afventer 
tilbagemelding fra 
fagansvarlig. 

Dynamic Asset Alloocation Afklaring vedr. omprøven, Godkendt 

Economic Growth Ingen ændringer Godkendt 

Financial Model Implementation 
and Practice 

Afventer fagansvarlig Ikke godkendt 



 
 
 

Servicecenteret 
 

6 
 

Cand.oecon   

Fagtitel  Ændringer Studienævnets beslutning  

Industrial Organization Ændringer under eksamensform Godkendt 

Project-oriented study 
(Traineeship 10 ECTS) 

Der indføres midtvejs 
evaluering samt ændret 
bedømmelsesform 

Godkendt 

Project-oriented study 
(Traineeship 20 ECTS) 

Der indføres midtvejs 
evaluering samt ændret 
bedømmelsesform 

 

Godkendt  

 

 
8. Studieordninger (fast punkt) 

a. Fremlæggelse af ny studieordning for BSc.Oecon 
Som opfølgning fra sidste møde informerede Christian Kronborg at der arbejdes på at indføre et 
organisationsfag i den nye studieordning, som skal udbydes af IMM. Christian Kronborg er i dialog med 
IMM. Fagets placering i studieordningen er endnu ikke fastlagt.  
Derudover informerede Christian Kronborg studienævnet om at faget Behavioural Economics, som skal 
indgå i studieordningen på uddannelsens 5. semester skal klassificeres som IaH fag (Internationalization 
at Home).  
En endelig studieordning er endnu ikke på plads. 
 
Lise Abrahamsen informerede studienævnet at der er en lille rettelse til studieordningen Double Degree i 
Esbjerg. Den kommer med på næste studienævnsmøde d. 5. november  

 
9. Censorrapporter (lukket punkt) 

Rapporterne blev taget til efterretning 

 

10. Studiestart på mat-øk 
Christian Kronborg og Kristian Debrabant havde planlagt en opfølgning på studiestarten på mat-øk 
uddannelse for studerende, der påbegyndte uddannelsen september 2019.  
Følgende spørgsmål blev lagt til grund for opfølgningen:  

- Hvor mange mødte op til øvelsestimerne (hvor der blev registreret fremmøde)? 
- Hvor mange dukkede aldrig op, og skulle dermed kontaktes af Christian? 
- Hvor mange kunne han få fat i? 
- Hvad blev resultatet af disse samtaler? 
- Skal man bruge samme løsning til studiestarten 2020, eller skal man finde på en anden løsning? 

 
Christian Kronborg kunne informere studienævnet at 5 ud af 32 studerende enten ikke havde afhentet 
deres studiekort eller deltog i øvelsestimerne i de første to uger af semesteret. Studielederen startede med 
at sende en sms til de 5 studerende. 3 af de 5 svarede på henvendelsen. De forklarede at de var 
forhindrede i opstart på uddannelsen enten pga. sygdom eller andre praktiske årsager. De er nu tilbage på 
uddannelsen. 
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1 studerende valgte at lade sig udskrive af uddannelsen. 
1 studerende gav et skriftligt svar.  
 
Både Christian Kronborg og Kristian Debrabant er godt tilfredse med udfaldet og tiltaget.  
Det blev besluttet at der skal ske endnu en opfølgning på studiestart på mat-øk på studienævnsmødet i 
februar. Det blev pointeret at der er et generelt problem på alle uddannelser at studerende dropper ud 
også efter 1. semester.  
 
Christian Kronborg kunne også informere studienævnet at han afholder et møde med Kirstine Ravn 
Kjems og Dina Andersen som bl.a. er ansvarlige for planlægningen og afviklingen af studiestarten på 
SAMF. Her vil Christian Kronborg foreslå at man indførte den del af afhentningen af studiekort, som en 
del af studiestarten. Eller et andet tiltag kunne være at indføre obligatoriske studiegrupper, som man har 
på NAT. 
 

 
11. Meddelelser 

a) Indkaldelser og referater fra diverse møder 
b) Information vedr. Nyinstitutionsakkreditering 2020 (NIA20) 
c) Godkendelse af næstformand - Studienævn for Markeds- og ledelsesantropologi, 

Økonomi, Matematik-Økonomi, og Miljø og ressource Management 
 
Christian Kronborg informerede studienævnet at SDU skal akkrediteres igen, hvorfor SDU 
har etableret en projektorganisation, bestående af specialister og studerende, og som skal 
arbejde målrettet for akkrediteringen.  
 
Der var ellers ingen bemærkninger til meddelelserne. 
 
Meddelelser udover dagsorden 

1) Baggrund for § 21-afgørelse i Finansiering/Finance/Introduktion til finansiering og 
Corporate Finance Vedr. tilbud om ekstraordinær omprøve i Finansiering 
/Introduktion til Finansiering / Finance / Corporate Finance – Alle byer - CKA 
informerede studienævnet om baggrunden for hvorfor dette tilbud - §21 

2) Organisatorisk justering og ny postkasse 
 
 

12. Evt.  
Da det var Erika Kuevers sidste studienævnsmøde grundet barsel, benyttede 
Christian Kronborg lejligheden til at takke Erika for hendes arbejde og engagement 
både som lærerrepræsentant i studienævnet men også for hendes rolle som MMA-
repræsentant.  
Der arbejdes pt. på at finde en afløser for Erika.  
   

 
 
Maria Atkins forlod mødet kl. 12.00 
Lise Abrahamsen forlod mødet kl. 13.25 efter behandling af pkt. 8 
Erika Kuever forlod mødet kl. 13.35 
 
Mødet sluttede kl. 13.42. 
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Christian Kronborg  Mona Maoued 
Studienævnsformand  Studienævnssekretær 
 


