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 Jette Winther og Karin Bruun fra KLU deltog under pkt. 2 
 

 
1.  Godkendelse af referat fra studienævnsmødet 17. april 2018 
 Godkendt uden bemærkninger. 
 
2.  Besøg fra KLU 

KLU holdt oplæg om regler og rammer for studienævnsarbejde med udgangspunkt i indsendt 
oplæg.  
Studienævnets kompetence ud fra universitetslovens §18, stk. 4.  
Gennemgang af, hvad der er et usædvanligt forhold – altid individuel vurdering, må ikke sætte 
skøn under regel.  
Alle skal behandles ens. Der skal foreligge usædvanlige forhold i sager, hvor der gives 
dispensation.  

 
Praksis skal beskrive, hvordan studienævnet forholder sig i forhold til usædvanlige forhold ved 
yderligere prøveforsøg, skift af valgfag og andre ting. Der kan godt være forskellig praksis 
mellem studieretninger, hvis der er en faglig begrundelse her for.     

 
Ved ændring af praksis, hvor praksis skærpes (eller lempes, men skærpelse er vigtigst!) skal de 
studerende informeres. Gerne via communities i Blackboard eller et andet sted, hvor de 
studerende vil se det. (Hjemmeside er ikke godt nok).  
 

Mødedeltagelse 
Christian Kronborg, Chair Lærerrepræsentant 
Annika Toftegaard Vander, Vice Chair Studenterrepræsentant 
Kristian Debrabant Lærerrepræsentant 
Søren Askegaard Lærerrepræsentant 
Anne Mette Hesselholt Studenterrepræsentant 
Cecilie Vikkelsø Hansen Studenterrepræsentant 
Maria Atkins Sekretær 
Anette Heuck Thrane Sekretær 
Deltagelse via videoopkald 
Lars Ravn-Jonsen Lærerrepræsentant 
Afbud modtaget fra 
Paul Sharp Lærerrepræsentant 
Lise Abrahamsen Sekretær 
Luca Collalti Studenterrepræsentant 
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Som udgangspunkt skal usædvanlige forhold være dokumenteret.  
Hvis der afviges fra praksis, skal dette begrundes i afgørelsen. Lignende sager skal afgøres ens.  
 
Proportionalitetsprincippet: stadig usædvanlige forhold. Hvis den studerende mangler meget 
lidt af sin uddannelse. At den studerende mangler et sidste fag må ikke stå alene. I stedet kan 
barren sænkes i forhold til kravet til det usædvanlige forhold.  
 
Studieegnethed: Må ikke inddrages ved dispensation om yderligere prøveforsøg, jf. 
eksamensbekendtgørelsen § 13, stk. 2 . Men må gerne inddrages til alle andre typer sager, som 
en del af vurderingen. 
 
Usædvanlige forhold: Det er studienævnet der fastsætter, hvilken dokumentation der kræves 
ved forskellige typer sager.  
Fx dokumentationskrav på, hvordan det påvirker den studerende, at et familiemedlem er død. 
Kravene til dokumentationen er uafhængig af familiemedlemmets bopæl eller opholdsland m.v.  
Samme vilkår for alle studerende.  

 
Lægeerklæringer skal ikke betvivles, men der kan sættes krav til, at der skal være en lægefaglig 
vurdering. I de tilfælde, hvor der ikke er lægefaglig vurdering, kan sagen afvises.  
 
Studienævnet kan afvise lægeerklæringer, hvori det fremgår, at denne alene er baseret på den 
studerendes egne oplysninger om sygdom, fx hvis den studerende har indhentet en 
lægeerklæring efter sygdomsforløbet og ikke har konsulteret læge i forbindelse med dette 
sygdomsforløb. Formuleringer som ”Den studerende oplyser …” kan fx indikere, at der ikke 
har været konsulteret en læge i forbindelse med et sygdomsforløb. 
 
Studienævnet kan bestemme, at de ikke vil acceptere journaludskrifter alene, men at disse skal 
følges op af en lægeerklæring med en lægefaglig vurdering/oversættelse af, hvad der står i 
journaludskriften.  
 
Begrundelse ved afslag, men også gerne ved imødekommelser. Uddybelse af studienævnets 
praksis og oplysninger om denne i imødekommelser og afslag i begrundelsen.  

 
3.  Gennemgang af studienævnspraksis (behandling af ansøgninger) 

SPS er inviteret til at deltage i studienævnsmøde efter sommerferien. De havde ikke mulighed 
for at deltage tidligere trods studienævnet udtrykte ønske om dette ved studienævnsmødet i 
april 2018.  

 
Studienævnsformanden åbner punktet med at henvise til den vedtaget praksis for særlige 
prøvevilkår.  

 
Studienævnet diskuterer om der skal laves om i studienævnets praksis, hvor det drejer sig om 
længere hjemmeopgaver. Nogle medlemmer mener, at de studerende med dysleksi bør 
kompenseres, da der lægges op til at opgaverne, som f.eks. specialer, er fuldtidsstudier og der 
derfor bør gives lov til forlænget tid. Andre medlemmer vil gerne beholde 75 timers grænsen 
med henvisning til at det slækker niveauet, og ikke forbereder de studerende  

 
Kristian Debrabant så gerne, at tidsgrænsen på de 75 timer helt fjernes fra studienævnets 
praksis for særlige prøvevilkår.  
 
Der var flertal for at fastholde tidsgrænsen på 75 timer. 
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Eftertilmelding til sommerskolefag udbudt af MEME kan ske via Registrering og Legalitet 
indtil 1. juni 2018, såfremt der er plads på holdet.   

 
4.  Dispensationer (lukket punkt) 
  

Liste over dispensations-/meritansøgninger – Studienævnsmøde 15. maj 2018 
Nr.  Journalnr. Ansøgning om:  Godkendt/afslag:  
1 18/24525 Dispensation fra frist for fagtilmelding Godkendt 
2 18/16743 Dispensation til yderligere prøveforsøg Afslag 
3 18/17536 Dispensation til ændring sf fagtilmelding Delvis godkendt 
4 18/26607 Dispensation til særlige prøvevilkår Godkendt 
5 18/24491 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis godkendt 
6 18/24544 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
7 18/24535 Godkendelse af merit Godkendt 
8 18/24543 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
9 17/24534 Dispensation til individuel studieaktivitet Godkendt 
10 18/24551 Dispensation fra frist for fagtilmelding Godkendt 
11 18/24532 Dispensation fra frist for fagtilmelding Godkendt 
12 18/26609 Udsættelse af afleveringsfrist Godkendt 
13 18/26616 Udsættelse af afleveringsfrist Godkendt 
14 18/26685 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
15 18/26683 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
16 18/24522 Dispensation til yderligere prøveforsøg Godkendt 
17 18/26608 Udsættelse af afleveringsfrist Afslag 
18 18/16771 Dispensation til særlige prøvevilkår Afslag 
19 18/24547 Dispensation fra studietidsgrænse Godkendt 
20 18/24518 Forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag Godkendt 
21 18/26612 Dispensation til annullering af eksamenstilmelding Godkendt 
22 18/26605 Forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag Afslag 
23 18/26611 Startmerit Afslag 
24 18/16723 Dispensation fra studietidsgrænse Afslag 
25 18/24521 Dispensation til afmelding af fag Afslag 
26 18/24529 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis godkendt 
27 18/24514 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis godkendt 
28 18/26610 Forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag Delvis godkendt 
29 18/16773 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvis godkendt 
30 18/24524 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
31 18/24489 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
32 18/26606 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
33 18/10974 Godkendelse af merit Godkendt 
34 18/24542 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
35 18/24539 Forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag Godkendt 
36 18/26603 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
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37 18/26604 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
38 18/26602 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
39 18/24716 Forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag Godkendt 
40 18/24541 Dispensation fra obligatorisk udlandsophold Godkendt 
41 18/26614 Dispensation til særlige prøvevilkår Godkendt 
42 18/24516 Dispensation til skift af uddannelsesprofil Godkendt 
43 18/24531 Dispensation fra studietidsgrænsen Godkendt 
44 18/24536 Dispensation til skift af uddannelsesprofil Godkendt 
45 18/26585 Dispensation til skift af uddannelsesprofil Godkendt 
46 18/26595 Dispensation til skift af uddannelsesprofil Godkendt 
47 18/26613 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
48 18/24705 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
49 18/2766 Dispensation til afmelding af fag Godkendt 
50 18/16727 Dispensation til yderligere prøveforsøg Afslag 
51 18/27235 Dispensation til særlige prøvevilkår Godkendt 
52 18/27835 Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist Godkendt 
53 18/10983 Dispensation til særlige prøvevilkår Godkendt 

 
 
5.  Fagbeskrivelser/fagudbud (fast punkt)  
 Forudsætninger for Corporate Finance ændret – SN godkender fagbeskrivelsen.  
 

Entrepreneurship Talent Programme – Venture Cup ændret, så denne ikke indgår som en 
eksamensaktivitet. I stedet skal de studerende skrive en forretningsplan. Godkender ændring fra 
fagansvarlig.  

 
Project Management and the Consultant Role – godkendt.  

 
Topics in Empirical Finance: ændring af eksamensform til 48 timers tak-home efterfulgt af en 
20 minutters mundtlig eksamen. Sidste udbud af denne eksamen flyttes til august. 

 
 Udbud fra EØ godkendes 
 
6.  Studieordninger (fast punkt) 
 Intet under punktet. 
 
7.  Godkendelse af læseplaner for efteråret 2018 – økonomi, mat-øk, og MMA 

Læseplanerne var ved en fejl ikke kommet med over i dagsordenprogrammet Prepare. Det blev 
besluttet at lægge læseplanerne på hjemmesiden med en linje om, at de endnu ikke er godkendt 
i SN, og at der derfor kan ske ændringer. Læseplanerne skal derfor på dagsordenen igen i juni. 

 
8.  Anmodninger om ændring af omprøveform (august) 
 Advanced Game Theory: Godkendt 
 Behavioral Economics: Godkendt 
  
9.  Godkendelse af eksamenspensum sommer 2018 
 Godkendt. 
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10. Høring: Ønsker til ændringer i eksisterende uddannelser samt ønsker til ændringer i 
henhold til adgangsbekendtgørelsens bestemmelser 

 Der var ingen bemærkninger til punktet.  
 
11.  Censorrapporter (lukket punkt) 
 Der var ingen censorrapporter. 
 
12.  Udtalelser fra SPS 
 SPS kommer med på SN-mødet til august. 
 
13.  Meddelelser 
 a) Indkaldelser og referater fra diverse møder 
 b) Forårets evaluering 2018 
 c) Info om ledige pladser på kandidat 
 d) Høring om vejledningsprincipper 
 e) Høring vedr. dokumenter relateret til SDU’s uddannelseskvalitet 
 f) Esbjergs læseplaner for efteråret 2018 
 g) Valgfag på de nye cand.oecon-profiler 
 
 Ingen bemærkninger til meddelelser 
 
14.  Evt. 
 Næste studienævnsmøde er Annikas sidste, da hun skal i praktik. 
  
Christian Kronborg 
Studienævnsformand 
            / Anette Heuck Thrane 
           Sekretær 


