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Referat 

 

Emne  Møde i Studienævn for MEME 

Dato og tidspunkt 05. november 2019 kl. 12.15 

Sted  Lille mødelokale hos studiekontakten 

Tilstede Christian Kronborg (formand og studieleder), Kristian Debrabant, Paul Richard 

Sharp, Søren Askegaard, Lars Ravn-Jonsen (Zoom møde), Mikkel Skamris Jensen, 

Bertil Uzun, Stine Kragh Jensen, Camilla Maria Lindskov, Maria Atkins 

(studienævnssekretær), Lise Abrahamsen (zoom møde) deltog under behandlingen 

af pkt. 7, og Mona Maoued (studienævnssekretær).  Derudover deltog Marianne 

Lønfeldt under behandling af pkt. 5.  

 Jan Guldager Jørgensen og Annette Schmidt deltog under pkt. 3.  

 

 

 

 

  

Afbud fra  

  

 

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, Tuyen 

Ngyuen, Charlotte Visbech Madsen, Studienævn for statskundskab, journalistik, 

sociologi og europæiske studier, Klaus Levinsen 

 

 

Mødeleder Christian Kronborg  

 

 

Christian Kronborg bød Søren Askegaard velkommen, som nytiltrådt suppleant i studienævnet og bød de øvrige 

medlemmer velkomne også.   

28. november 2019 

 

Journalnr. 19 / 1414 

snmeme@sam.sdu.dk 

T +45 65502291  
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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af referat 

Referatet fra d. 2. oktober blev godkendt uden bemærkninger 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 4 blev behandlet før pkt. 3, da Jan Guldager Jørgensen var forsinket i et andet møde.  

Ellers blev dagsordenen godkendt.  

 

 

3. Besøg af prodekan Jan Guldager Jørgensen og kontorchef Annette Schmidt 

Prodekanen Jan Guldager Jørgensen og kontorchef Annette Schmidt deltog i mødet og præsenterede kort 

sig selv. Jan og Annette informerede om formålet med besøget og fortalte lidt om de nye strategier, det 

nye dekanat og dettes vision og fokus. Man ønsker fra dekanatets side at der er mere samarbejde mellem 

studienævnene og dekanatet og at der er mere fokus på uddannelsesområderne på SAMF.  Man ønsker at 

nedsætte en uddannelsestaskforce, forhåbentligt inden jul i år. Tanken med taskforce er at sikre at der er 

balance for VIP mellem undervisning og forskning. 

Derudover ønsker man et tættere samarbejde mellem studienævnene og VILU-kredsen. Bl.a. ønsker man 

at nedsætte et samarbejdsforum, hvor der vil være repræsentanter fra de forskellige studienævn på SAMF. 

 

Studienævnet så positivt på disse tiltag. Slutteligt takkede Jan og Annette af.  

  

 

4. Evalueringsrapporter fra eksterne eksperter for Matematik-Økonomi og Økonomi 

Christian Kronborg informerede studienævnet, at der blev afholdt et evalueringsmøde med inddragelse  

af eksterne eksperter for Matematik-Økonomi og Økonomi uddannelserne i august og september 19.  

Der var nogle gode ting, der blev fremhævet på møderne, som studielederen vurderede relevante og kan  

bruges ved udarbejdelse af de nye studieordninger.  

Ellers blev rapporterne taget til efterretning.  

 

5. Godkendelse af eksamensplaner for ordinære eksamener samt omprøver 2020 

MMA eksamensplanen for ordinære eksamener blev godkendt uden bemærkninger.  

Mat-Øk samt Økonomi eksamensplanerne for ordinære eksamener blev godkendte med få  

justeringer, der ikke har betydning for eksamensdatoerne.  

 

Omprøveplanenerne for Mat-Øk og Økonomi blev godkendte med små justeringer, der ikke har  

betydning for eksamensdatoerne.  

 

Omprøveplanen for MMA vil blive behandlet på studienævnsmødet i december.  

 

 

6. Fagbeskrivelser (fast punkt) 

a.Advanced Economic Evaluation F20- anmodning fra fagansvarlig om justeringer under  

undervisningsform. Studienævnet godkendte anmodningen. 

b.Climate and Environmental Econiomics E19 – anmodning fra fagansvarlig om at tilbyde anden  

eksamensform for exchange studerende. Studienævnet godkendte anmodningen.  

c.Valgfagsoversigter BSc Oecon samt Cand. Oecon – Valgfagsoversigterne for BSc Oecon og 

 Cand.Oeocon blev godkendte uden bemærkninger. 
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Sager indkommet efter udsendelse af dagsorden: 

1. Ændringer til faget Economic Growth - F20 – anmodning fra fagansvarlig om ændring under indhold. 

Studienævnet godkendte anmodningen.  

2. Ændringer samt udbud af ny 5 ECTS-fagbeskrivelse til Corporate FinTech – anmodning fra 

fagansvarlig om ændringer i 10 ECTS-fagbeskrivelsen samt udbud af en 5 ECTS-version for 

uddannelsen Data Science, på NAT. Studienævnet godkendte ændringerne samt 5 ECTS-versionen. 

Christian Kronborg informerede studienævnet at de to fag vel og mærke vil blive samlæst.  

3. Ændring i faget Global Consumer Cultures F20 – Der skal ændres i censurformen i fagbeskrivelsen, 

som konsekvensretning iht. studieordning. Fagbeskrivelsen ændres fra intern til ekstern. 

4. Ændring i faget Regnskab F20 – Der skal ændres i censurformen i fagbeskrivelsen, som 

konsekvensretning iht. studieordning. Fagbeskrivelsen ændres fra ekstern til intern.  

5. Ændring i faget Philosophy of Science E19 – Fagansvarlig ønsker at præcisere at eksamensformen er 

en gruppe eksamen. De studerende er informeret om dette.  

6. Ændring i Project and Trainee Period 10 og 20 ECTS – anmodning fra fagansvarlig om at fjerne den 

del med midway reflection, som ellers var blevet godkendt på mødet i oktober. Det viser sig at der vil 

være udfordringer forbundet med det. Studienævnet godkendte dette.  Derudover blev studienævnet 

enigt i at 20 ECTS-fagbeskrivelsen kun bliver udbudt for studerende, der ønsker at tage på 

udlandsophold og i forbindelse med en ansøgning til studienævnet.   

Diskussionspunkt - delprøver: 

Christian Kronborg ønskede en diskussion om delprøver. Christian ønsker at minimere antallet af 

delprøver, da der er en del udfordringer forbundet med dem, rent administrativt er det lidt svært at 

håndtere. Det blev diskuteret hvorvidt fag, der indgår i førsteårsprøven, skal være inkluderet delprøver 

og fag med ekstern censur.  

Studenterrepræsentanterne kunne se mange fordele i at bibeholde delprøverne særligt i fagene på første 

semester på BSc Oecon, da delprøverne giver en anden forståelse og de studerende er engageret omkring 

fagene.  

Hvorimod hvis delprøverne bliver taget ud og lavet om til frivillige opgaver, vil de studerende ikke tage 

dem seriøst.  

Christian Kronborg informerede studienævnet at der er nogle fag, hvor det er ekstra vanskeligt, at der er 

delprøver i, især hvis der også er ekstern censur på, da det kan give udfordringer i forhold til kriterierne 

i studieordningen, om at 1/3 del skal være med ekstern censur. Delprøverne er ECTS givende og de 

bedømmes med intern censur.  

Det vil der blive kigget på. En mulig drøftelse af emnet vil blive taget op på et andet tidspunkt.  
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7. Studieordninger (fast punkt) 

a. Fremlæggelse af ny studieordning for BSc.Oecon – de sidste brikker er ved at falde på plads. CKA 

fremlagde den sidste model inden den endelige godkendelse. Inspiration fra EØ STO. 

b. Opdatering af studieordning – Double Degree – ERM KA. Studienævnet godkendte de ændringer, der 

blev fremlagt. 

c. Opdatering af studieordning – MMA (konsekvens retning i forhold til censurform i faget Introduction 

to Social Anthropology – godkendt.  

 

Sager indkommet efter udsendelse af dagsorden: 

1. opdatering af studieordning BSc oecon Erhvervsøkonomisk linje (konsekvensretning iht. ændring af 

fagtitel It for Erhvervsøkonomer til Virksomhedens It Værktøjer – godkendt. 

 

 

 

8. Undervisningsevaluering forår 19 – opfølgning (lukket punkt) 

Rapporten blev taget til efterretning 

 

 

9. Censorrapporter (lukket punkt) 

Rapporterne blev taget til efterretning 

 

10. Dispensationer- og meritsager (lukket punkt) 

 

Liste over dispensations-/meritansøgninger – Studienævnsmøde 5. november 2019 

Nr.  Journalnr. Ansøgning om:  Imødekommet/afslag:  

1 19/70812 Dispensation fra bestemmelse i fagbeskrivelse Afslag 

2 19/70819 Dispensation fra bestemmelse i fagbeskrivelse Afslag 

3 19/71257 Dispensation til afmelding af fag Imødekommet 

4 19/70846 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Imødekommet 

5 19/68590 Forhåndsgodkendelse af merit Afslag 

6 19/68448 Forhåndsgodkendelse af merit Afslag 

7 19/68569 Dispensation fra obligatorisk udlandsophold Afslag 

8 19/71466 Dispensation fra bestemmelse i fagbeskrivelse Afslag 

9 19/70809 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis imødekommet 

10 19/70824 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvis imødekommet 

11 19/70829 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvis imødekommet 

12 19/70845 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvis imødekommet 

13 19/71517 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvis imødekommet 

14 19/70837 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvis imødekommet 

15 19/71553 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvis imødekommet 

16 19/70811 Forhåndsgodkendelse af merit Imødekommet 

17 19/70827 Forhåndsgodkendelse af merit Imødekommet 



 
 
 

Servicecenteret 

 

5 
 

18 19/71469 Forhåndsgodkendelse af merit Imødekommet 

19 19/71554 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Imødekommet 

20 19/68422 Dispensation fra fagbeskrivelse Imødekommet 

21 19/70842 Dispensation til individuel studieaktivitet Imødekommet 

22 19/71544 Dispensation til udsættelse af tidsfrist Imødekommet 

23 19/70847 Dispensation til ændring af eksamensform Imødekommet 

24 19/70858 Dispensation til ændring af eksamensform Imødekommet 

25 19/70859 Dispensation til ændring af eksamensform Imødekommet 

26 19/71471 Dispensation til ændring af eksamensform Imødekommet 

27 19/71472 Dispensation fra obligatorisk udlandsophold Imødekommet 

28 19/71476 Dispensation til ændring af eksamensform Imødekommet 

29 19/71477 Dispensation til ændring af eksamensform Imødekommet 

30 19/71486 Dispensation til ændring af eksamensform Imødekommet 

31 19/71546 Dispensation til ændring af eksamensform Imødekommet 

32 19/71547 Dispensation til ændring af eksamensform Imødekommet 

33 19/71551 Dispensation til ændring af eksamensform Imødekommet 

34 19/72404 Dispensation til ændring af eksamensform Imødekommet 

35 19/72513 Dispensation til ændring af eksamensform Imødekommet 

36 19/72289 Dispensation fra studieordning Imødekommet 

37 19/72288 Dispensation fra studieordning Imødekommet 

38 19/70844 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Imødekommet 

39 19/70849 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Imødekommet 

40 19/70850 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Imødekommet 

41 19/70851 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Imødekommet 

42 19/72234 Dispensation til udsættelse af førsteårsprøven Imødekommet 

43 19/70831 Dispensation til særlige prøvevilkår Imødekommet 

44 19/70857 Dispensation til særlige prøvevilkår Imødekommet 

45 19/71474 Dispensation til særlige prøvevilkår Imødekommet 

46 19/71549 Dispensation til særlige prøvevilkår Imødekommet 

47 19/71468 Dispensation til særlige prøvevilkår Imødekommet 

48 19/71520 Dispensation til særlige prøvevilkår Imødekommet 

49 19/70818 Dispensation til særlige prøvevilkår Imødekommet 

50 19/70840 Godkendelse af studieprogram Imødekommet 

51 19/71268 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Imødekommet 

52 19/71556 Dispensation til ændring af eksamensform Udsat 

53 19/70853 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Imødekommet 

54 19/70856 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Imødekommet 

55 19/64221 Dispensation til udsættelse af førsteårsprøven Afslag 
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Liste over formandsbehandlede/administrativt behandlede sager, november 2019 

Nr.  Journalnr. Ansøgning om:  Imødekommet/afslag:  

56 19/64160 Godkendelse af merit Imødekommet 

57 19/68995 Forhåndsgodkendelse af merit Imødekommet 

58 19/69014 Dispensation til individuel studieaktivitet Imødekommet 

59 19/70823 Annullering af forhåndsgodkendelse af merit Imødekommet 

60 19/69689 Annullering af forhåndsgodkendelse af merit Imødekommet 

 

 

11. Meddelelser 

a) Indkaldelser og referater fra diverse møder 

b) Vigtig opdatering af dato for første panelbesøg vedr. NIA20 

c) Høring: fagbeskrivelser for F2020 

d) SDU Valg 2019 / SDU Election 2019 

e) Opdatering af faget Introduction to Social Anthropology 

f) Opdatering af faget Global Consumer Cultures 

 

 

Der var ingen bemærkninger til meddelelserne. 

 

Meddelelser udover dagsorden 

 

Intet til dette punkt.  

 

 

 

 

12. Evt.  

Intet til dette punkt. 

 

 

 

 

Lars Ravn-Jonsen og Camilla Maria Lindskov forlod mødet kl. 14.00 

 

 

Mødet sluttede kl. 15.05. 

 

 

Christian Kronborg  Mona Maoued 

Studienævnsformand  Studienævnssekretær 

 


