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Referat 

 

Emne  Møde i Studienævn for MEME 

Dato og tidspunkt 10. december 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), og Mona Maoued (studienævnssekretær).   

   
 

 
 
 

  

Afbud fra Lise Abrahamsen, Lars Ravn-Jonsen 

  

 

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 alle velkommen. Da det var sidste studienævnsmøde for i år mødtes medlemmerne til et 
lille traktement inden mødet, kl. 12.00. Mødet begyndte derfor kl. 12.24. 
 
   

16. december 2019 
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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af referat 
Referatet fra d. 5. november blev godkendt uden bemærkninger 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 
 

3. Udbud af MMA-fag for udvekslingsstuderende 
Søren Askegaard informerede studienævnet at han har fået enkelte tilbagemeldinger fra de faglige 
miljøer at antallet af studerende, der ikke er indskrevet på MMA uddannelsen er stigende, hvilket det i 
nogle tilfælde kan give udfordringer i undervisningen, da holdende bliver større end forventet.  
Søren Askegaard udtrykte sin bekymring og i særdeleshed over at den engelske HA BM-uddannelse er 
lukket ned, hvilket medfører at en stor del af de exchange studerede søger optagelse på MMA-fagene. 
Det er en stor byrde for MMA.  
Studienævnet ønskede en kortlægning af antallet af studerende på MMA-fagene. Der skal derfor laves 
oversigter over ikke MMA-studerende hver d. 1. marts/oktober, for at kunne vurdere om der er et reelt 
problem.  
 

4. Godkendelse af omprøveplanen for MMA - 2020 
Omprøveplanen for MMA blev godkendt med en bemærkning om at MCQ-eksamen i Corporate Finance 
bliver lavet om til en mundtlig eksamen efter aftale med den fagansvarlige. 
 
 

5. Fagbeskrivelser (fast punkt) 
Konsekvensændring i nedenstående fagbeskrivelser som følge af manglende opfyldelse af ekstern 
censur i studieordninger for henholdsvis cand.oecon (begge profiler) og MMA.  
Ændring i censurformform: 
a. Advanced Macroeconomics – ændres fra intern til ekstern fra E19 og fremadrettet  
b. Perspectives on Law and Society – ændres fra intern til ekstern kun i foråret 2020. Censurformen 
ændres tilbage til intern fra foråret 2021. 

Sager indkommet efter udsendelse af dagsorden: 

Asset Pricing - efter anmodning fra studienævnet om ændring af censurformen fra intern til ekstern, grundet 
manglende opfyldelse af ekstern censur i studieordningen, har fagansvarlig i samme ombæring anmodet om at 
ændre i eksamensformen. Nuværende eksamensform: 5 timers skriftlig stedprøve anmodes ændret til en 20 
minutters mundtlig eksamen med forberedelse. Begge anmodninger blev godkendte. 

 

6. Studieordninger (fast punkt) 
a. Studieordning for BSc Oecon – Christian Kronborg fremlagde udkast til studieordning for BSc Oecon. 
Studieordningen blev godkendt med bemærkning om, at der skal kigges på BSc scient oecon 
studieordningen, da man har valgt at flytte faget Økonometri fra 5. semester til 4. semester i den nye 
studieordning. Faget er samlæst med Bsc scient oecon. Christian Kronborg vil derfor kigge på mat-øk 
studieordningen for at finde en løsning.   
b. Studieordning for MSc. Oecon – Christian Kronborg fremlagde udkast til profilen for MSc Oecon i 
Finance. Den nye profilbeskrivelse blev godkendt. Christian informerede studienævnet at der muligvis 
også kommer en ændring til den anden cand.oecon profil. Nærmere herom på mødet i januar.   
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c. Studieordning for MMA – for at tilgodese adgangskrav til cand.merc. ønskes det at indføre 
mikroøkonomi og finansiering i studieordning. De nye fag, der er indført, vil blive tilpasset MMA 
uddannelsen, så de studerende ikke føler sig forbigået. Der var en diskussion om, hvorvidt de nye fag og 
sammensætningen i den nye studieordning vil leve op til forventningerne om MMA-uddannelsen. 
Studieordningen blev godkendt i den nye form, den blev fremlagt på. 
 
 
Det blev diskuteret hvorvidt der skal etableres et uddannelsesudvalg. Det vil der blive kigget på.  

 
7. Evaluering af studiestart på økonomi, matematik-økonomi og MMA 

Overordnet set er man tilfreds med de tilbagemeldinger, der er kommet vedr. studiestarten. 
Svarprocenten er dog ikke særlig høj. 
Studienævnet bemærkede at der er studerende, der er forudindtaget om at alkohol fylder en del på 
rusturene, samt efterspørges der mere faglighed på rusturene.  
Cheftutorerne fik ros for deres arbejde.  
Studienævnet takkede for et godt forløb og ønskede samtidigt at erfaringerne bliver viderebragt til næste 
års cheftutorerne så de kan drage nytte af de kommentarer fra evalueringerne. 
 
Ellers blev evalueringerne taget til efterretning.  
 

 
8. Censorrapporter (lukket punkt) 

Taget til efterretning 

 

9. Dispensationer- og meritsager (lukket punkt) 
 

Liste over dispensations-/meritansøgninger – Studienævnsmøde 10. december 2019 
Nr.  Journalnr. Ansøgning om:  Imødekommet/afslag:  
1 19/70860 Dispensation til særlige prøvevilkår Imødekommet 
2 19/74505 Forhåndsgodkendelse af merit Afslag 
3 19/76094 Dispensation fra fagbeskrivelse Afslag 
4 19/75981 Dispensation fra studieordning Afslag 
5 19/74506 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis imødekommet 
6 19/74500 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis imødekommet 
7 19/74727 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis imødekommet 
8 19/76088 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis imødekommet 
9 19/76091 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis imødekommet 
10 19/64390 Startmerit Delvis imødekommet 
11 19/74586 Dispensation til skift af profil Delvis imødekommet 
12 19/75836 Dispensation til særlige prøvevilkår  Delvis imødekommet 
13 19/75842 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvis imødekommet 
14 19/75847 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvis imødekommet 
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15 19/75851 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvis imødekommet 
16 19/75970 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvis imødekommet 
17 19/75988 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvis imødekommet 
18 19/74528 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvis imødekommet 
19 19/74509 Forhåndsgodkendelse af merit Imødekommet 
20 19/74504 Forhåndsgodkendelse af merit Imødekommet 
21 19/74498 Forhåndsgodkendelse af alternativt SDU-fag Imødekommet 
22 19/70833 Dispensation fra tidsfrist for studiet Imødekommet 
23 19/76102 Dispensation til ændring af eksamensform Imødekommet 
24 19/76082 Dispensation til ændring af eksamensform Imødekommet 
25 19/76081 Dispensation til ændring af eksamensform Imødekommet 
26 19/75574 Forhåndsgodkendelse af alternativt SDU-fag Imødekommet 
27 19/75369 Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist Imødekommet 
28 19/75579 Dispensation til særlige prøvevilkår  Imødekommet 
29 19/76071 Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist Imødekommet 
30 19/75833 Dispensation til særlige prøvevilkår  Imødekommet 
31 19/75845 Dispensation til særlige prøvevilkår Imødekommet 
32 19/75873 Dispensation til særlige prøvevilkår Imødekommet 
33 19/75975 Dispensation til særlige prøvevilkår Imødekommet 
34 19/75980 Dispensation til særlige prøvevilkår Imødekommet 
35 19/70859 Dispensation til ændring af eksamensform Imødekommet 
36 19/75743 Dispensation fra regler om eksamenstilmelding Imødekommet 
37 19/74514 Godkendelse af studieprogram Imødekommet 
38 19/75814 Godkendelse af studieprogram Imødekommet 
39 19/75599 Dispensation fra regler om eksamenstilmelding  Imødekommet 
40 19/74592 Dispensation fra regler om eksamenstilmelding Imødekommet 
41 19/76105 Dispensation til særlige prøvevilkår  Imødekommet 
42 19/75598 Godkendelse af studieprogram Imødekommet 
43 19/75597 Forhåndsgodkendelse af merit Imødekommet 
44 19/75786 Godkendelse af studieprogram Imødekommet 
45 19/71556 Dispensation fra regler om fagtilmelding Imødekommet 
46 19/70815 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Imødekommet 
47 19/70821 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Afslag 
48 19/75581 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Afslag 
49 19/76461 Dispensation fra regler om eksamenstilmelding Imødekommet 
50 19/75978 Dispensation til ændring af eksamensform Imødekommet 
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Liste over formandsbehandlede/administrativt behandlede sager, december 2019 
Nr.  Journalnr. Ansøgning om:  Imødekommet/afslag:  
51 19/74520 Forhåndsgodkendelse af merit Imødekommet 
52 19/74521 Forhåndsgodkendelse af merit Imødekommet 
53 19/75508 Dispensation fra regler om eksamenstilmelding Imødekommet 
54 19/74283 Dispensation fra regler om fagtilmelding Imødekommet 
55 19/74282 Dispensation fra regler om fagtilmelding Imødekommet 
56 19/74743 Dispensation fra regler om fagtilmelding Imødekommet 
57 19/72961 Dispensation fra regler om fagtilmelding Imødekommet 

 
Studienævnet fik adgang til et notat fra fakultet vedr. sygdom/eksamen. Der var ingen bemærkninger til 
notatet.  
 

10. Meddelelser 

a) Indkaldelser og referater fra diverse møder 
b) Anmodning om at følge fag - Cultural Sociology - MMA-studerende - fra efteråret 

2020 og frem 
c) Tre høringer fra Styrelsen for Forskning & Uddannelse 
d) Høring over forslag til lov om forbud mod udbud af opgavebesvarelser m.v. til 

eksaminander på en uddannelsesinstitution under Børne- og 
Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet 

e) Handlingsplaner SMU 2019 
f) Læseplaner Økonomi, Mat-Øk og MMA, forår 2020, Odense 
g) Læseplaner for ERM, Forår 2020 
h) Referat fra campusorganmøde i Esbjerg 
i) Specialegrupper i foråret 2020 
j) Godkendt Kodeks om lige adgang og muligheder for SDU-studerende 
k) Manglende repræsentantskab for MMA – studenterrepræsentation 

 
 
Der var ingen bemærkninger til meddelelserne. 
 
Meddelelser udover dagsorden 
 

1) Evaluering 
 
Ingen bemærkninger.  
 

11. Evt.  

Bertil spurgte til faget Labour Economics, om der var kommet en nærmere afklaring vedr. 
omprøven, da fagansvarlig havde informeret de studerende, at omprøven vil blive afviklet 
med samme eksamensform, som den ordinær, selvom, der i fagbeskrivelsen er defineret en 
omprøve. Studienævnssekretæren vil tage kontakt til fagansvarlig for nærmere afklaring.   
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Paul informerede studienævnet at man ønsker at udbyde faget Advanced Economic History 
alligevel, og muligvis som et sommerskolefag.  Faget vil blive sendt til godkendelse hos 
fagansvarlig.  

Studenterrepræsentanterne bemærkede at dagsordner og referater ikke er tilgængelige på 
hjemmesiden. Det vil der blive kigget på. 
 
Slutteligt takkede Christian Kronborg studienævnets medlemmer for året der gik og ønskede 
en god jul. 
 
 
Camilla Maria Lindskov forlod mødet kl. 14.00 
 
 
Mødet sluttede kl. 14.52. 
 

 

Christian Kronborg  Mona Maoued 
Studienævnsformand  Studienævnssekretær 


