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1. Godkendelse af referater fra studienævnsmøderne 5. december 2017 samt det 
konstituerende møde d. 19. december 2017. 
Referaterne blev godkendte uden kommentarer. 
 
2. Godkendelse af studienævnets forretningsorden 
Studienævnet godkendte forretningsordenen. 
 
3. Fagbeskrivelser/ fagudbud (fast punkt)  
Herunder: 
- Forslag til valgfagsoversigt for BSc. Oecon – der er indkommet forslag til en valgfagsoversigt for 
BSc. Oecon studerende for foråret 18, hvilket studienævnet har godkendt. Men før fagene bliver 
offentliggjorte på hjemmesiden, vil de respektive studienævn, der udbyder disse fag blive spurgt, 
om BSc. Oecon gerne må følge disse fag. Hjemmesiden vil senere blive opdateret.  
Studienævnet ønsker, at præcisere på hjemmesiden under valgfagsoversigten at BSc. Oecon 
studerende er velkomne til at følge kandidat fag, men at der ikke kan tages højde for niveau.  
 
- Economic Anthropology -  Efter anmodning fra fakultets internationale koordinator, vil der nu 
blive tilføjet i fagbeskrivelsen under Forudsætninger, at adgang til faget forudsætter at man har haft 
et introduktionskursus i social antropologi, således at faget nu er åbent for exchange- og 
gæstestuderende, samt negot studerende. Studienævnet har godkendt anmodningen. 
 
- Orientering: Ændring i litteratur i fagbeskrivelsen Advanced Economic Evaluation – godkendt.  

Mødedeltagelse 
Christian Kronborg, Chair Lærerrepræsentant 
Annika Toftegaard Vander, Vice Chair Studenterrepræsentant 
Paul Sharp Lærerrepræsentant 
Søren Askegaard Lærerrepræsentant 
Anne Mette Hesselholt Studenterrepræsentant 
Cecilie Vikkelsø Hansen Studenterrepræsentant 
Maria Atkins Sekretær 
Mona Maoued Sekretær (referent)  
Deltagelse via videoopkald 
Lars Ravn-Jonsen Lærerrepræsentant 
Lise Abrahamsen Sekretær 
Afbud modtaget fra 
Kristian Debrabant Lærerrepræsentant  
Luca Collalti Studenterrepræsentant 
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- Notat vedr. eksamensbetingelser fra fakultet – Fakultet har fremsendt et notat vedr. afskaffelse af 
eksamensbetingelser, som skal gælde fra efteråret 18. I notatet er der fremsat forslag til hvad disse 
eksamensbetingelser evt. kan blive erstattet med. Studienævnet er lidt skeptiske hvad det angår og 
mener at det vil gå ud over kvaliteten af fagene, og især bachelorfagene.  
Som forslag har fakultet indsat at man evt. kan indføre frivillige opgaver, men det vil de studerende 
ikke tage seriøst.  
Alternativt kan være portefølje eksamener. Delprøver kræver omprøver og det kan også give 
problemer.  
- Behavioral Economics – faget ønskes udbudt som specialiseringsfag på Cand.Oecon profilen 
Economics fra efteråret 18, således det er muligt at vælge to suppleringskurser.  
 
4. Studieordninger (fast punkt) 
Der er indkommet forslag til ændringer af studieordningen for MMA uddannelsen fra 
uddannelsesansvarlig Søren Askegaard. Søren ønsker at udskifte faget Macroeconomics med et 
andet makroøkonomi fag. Paul Sharp udbyder et valgfag for økonomistuderende, An Introduction 
to Business and Economic History, som Søren ønsker et samarbejde om, så faget også kan udbydes 
som obligatorisk fag for MMA studerende, da faget vurderes mere relevant end det nuværende 
Macroeconomics.  
Studienævnet godkendte dette. Paul Sharp vil arbejde i at få en skræddersyet fagbeskrivelse for 
MMA studerende, da MMA’erne kun skal have 5 ECTS og det nuværende økonomifag er på 10 
ECTS. Der vil være samlæsning, men med en særskilt eksamensform for MMA studerende.  
Den opdaterede studieordning vil blive sendt til godkendelse ved fakultet. 
  
5. Den strategiske indsats ”En fokuseret og prioriteret uddannelsesportefølje”: Anbefalinger 
til de faglige miljøer 
Der er på VILU møderne blevet besluttet at indstille strategiske indsats og anbefalinger til de 
faglige miljøer på baggrund af forslag indkommet fra en arbejdsgruppe. Studienævnet har fået 
mulighed for at se dokumentet og er blevet bedt om at kommentere på det. 
Søren Askegaard udtrykte tilfredshed over at fakultet er opmærksom på problematikken med MMA 
uddannelsen og den manglende kandidatuddannelse. Søren informerede studienævnet at han 
arbejder med forskellige muligheder for videreudvikling af en kandidatuddannelse.  
 
Ud fra kommentarerne meddelte Christian Kronborg at der bliver kigget på strukturen for 
videreudviklingen af kandidatuddannelsen på Mat-Øk.  
Derudover vil der også blive kigget på BSc.Oecon linjerne og om det er nødvendigt med to 
forskellige linjer. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som vil kigge på dette. 
 
6. Anerkendelse af de ekstracurriculære talentaktiviteter 
Fakultet har bedt studienævnet om at forholde sig til ekstracurriculære talentaktiviteter. 
Studienævnet ser positivt på tiltaget, men mener samtidigt at de faglige miljøer skal inddrages i 
udarbejdelsen af talentprogrammerne.  
Christian Kronborg, Søren Askegaard, og studieleder på erhvervsøkonomi Anna Lund Jepsen, 
mødes jævnligt, og her vil de diskuterer punktet. Det er også væsentligt at Lars Ravn-Jonsen 
deltager i møderne, hvorfor han vil blive indkaldt, så de kan træffe beslutning om emnet.  
 
Studienævnet er betænkelig ved at de studerendes politiske arbejde ikke ses som relevant i den her 
henseende. 
 
Derudover var studienævnet enigt i, at mange tiltag kræver involvering fra de faglige miljøer, som 
vil blive inddraget i processerne. 
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7. Undervisningsevaluering (lukket punkt) 
Undervisningsevaluering efteråret 2017: 
Studenterrepræsentanterne meddelte studienævnet at de studerende havde svært ved at tilgå 
evalueringsskemaerne, da de blev sendt på mail og de studerende havde ikke samme muligheder for 
at udfylde skemaerne som før. 
De studerende kan stadig ikke se hvilken instruktor de evaluerer. Det burde laves om. 
Svarprocenten for de fag, der bliver udbudt under studienævn for MEME er 47 %, hvilket 
studienævnet har vurderet til nogenlunde tilfredsstillende.  
Man ønsker at hele evalueringssystemet bliver gentænkt, da mange spørgsmål ikke giver mening at 
svare på f.eks. før afviklingen af eksamen.  
 
Nogle af resultaterne blev gennemgået på mødet. 
Studienævnet ser gerne at spørgsmålet om eksamen enten udelades eller der bliver evalueret efter 
eksamen. 
Søren Askegaard informerede studienævnet at han vil tage processen med 
undervisningsevalueringen op på MMA dagen, d. 31. januar.  
 
Resultaterne fra evalueringen vil blive sendt til forskningsgruppelederne med studienævnets 
bemærkninger. 
 
8. Dispensationer (lukket punkt)   
 
Liste over dispensations-/meritansøgninger – Studienævnsmøde 19. januar 2018 
Nr.  Journalnr. Ansøgning om:  Godkendt/afvist:  
1 17/65513 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
2 18/1637 Dispensation til særlige prøvevilkår Godkendt 
3 17/65508 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
4 17/65501 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
5 17/64852 Dispensation fra tilmeldingsfrist Godkendt 
6 18/896 Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist Godkendt 
7 17/65421 Dispensation til særlige prøvevilkår Godkendt 
8 17/65505 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
9 17/64702 Dispensation til ekstraordinær prøve Godkendt 
10 17/65653 Dispensation til særlige prøvevilkår Godkendt 
11 17/65669 Dispensation til annullering af eksamenstilmelding Godkendt 
12 17/65493 Dispensation til særlige prøvevilkår Godkendt 
13 17/65950 Dispensation fra obligatorisk fag Godkendt 
14 18/3330 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
15 18/3334 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
16 18/3342 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
17 18/3339 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
18 18/3043 Forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag Delvist godkendt 
19 18/2990 Forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag Delvist godkendt 
20 18/3141 Forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag Godkendt 
21 18/3155 Forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag Godkendt 
22 18/2566 Forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag Delvist godkendt 
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23 18/3027 Forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag Delvist godkendt 
24 18/3154 Forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag Godkendt 
25 18/3047 Forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag Delvist godkendt 
26 18/2881 Forhåndsgodkendelse af alternativt SDU fag Godkendt 
27 17/56257 Dispensation fra studieaktivitetskrav Godkendt 
28 18/3316 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
29 18/2546 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
30 18/3164 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
31 18/3318 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
32 18/2896 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
33 18/3163 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
34 18/3323 Dispensation fra førsteårsprøven Godkendt 
35 18/2922 Dispensation fra førsteårsprøven Godkendt 
36 18/2766 Dispensation fra førsteårsprøven Godkendt 
37 17/49738 Dispensation fra førsteårsprøven Afvist 
38 18/2867 Dispensation fra førsteårsprøven Godkendt 
39 18/2885 Individuelt studieprogram Godkendt 
40 18/3288 Individuelt studieprogram Godkendt 
41 18/2763 Dispensation fra obligatoriske fag og forhåndsmerit Afvist 
42 18/2857 Dispensation fra obligatoriske fag og forhåndsmerit Afvist 
43 18/2565 Startmerit Delvist godkendt 
44 18/3308 Dispensation til individuel studieaktivitet Godkendt 
45 18/2913 Dispensation til individuel studieaktivitet Godkendt 
46 18/2532 Dispensation til særlige prøvevilkår Godkendt 
47 18/2502 Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist Godkendt 
48 18/3469 Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist Godkendt 
 

 
9. Censorrapporter (lukket punkt) 
Der var ingen kommentarer til de indkomne censorrapporter. 
 
10. Meddelelser 
a) Indkaldelser og referater fra diverse møder 
b) Notat fra møde i uddannelsesudvalget for matematik-økonomi-uddannelsen 
c) First Agenda skifter navn 
d) Høring på mail: Høring over bekendtgørelse om akkreditering af videregående 
uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser 
e) Godkendelse af formand, næstformand samt udpegning af studieleder - Studienævn for MMA, 
Økonomi, Mat-ØK, ERM 
f) SPOC og Studyboard nu lagt sammen 
g) Udpegning af studenterrepræsentant til Studienævn for Markeds- og ledelsesantropologi, 
Økonomi, Matematik-Økonomi og Miljø- og Ressource Management 
h) Fremsendelse af diverse bekendtgørelser 
i) Mail til studerende på HUM og SAMF - reeksamensblanketten er åben 
j) Studienævn for Økonomi, MRM og MMA pr. 1. jan. 2018 
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Der var ingen kommentarer til meddelelserne. 
 
11. Evt.  
Der var intet til dette punkt. 
 
 
Mødet sluttede 15:45 
 
 
Christian Kronborg 
Studienævnsformand 
            Mona Maoued 
          Sekretær  


