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Studienævn for Markeds- og Ledelsesantropologi, Økonomi, Matematik-Økonomi, og Miljø og Ressource Management 
(MEME)             
 
13.april 2018 
 
Referat af møde i  

Studienævn for MEME: Møde 19. marts 2018 kl. 12.15  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Godkendelse af referat fra studienævnsmødet 19. februar 2018 
Referatet var ikke klar ved studienævnets begyndelse. Referatet forventes at blive godkendt på 
næste studienævnsmøde i april.    
 
2. Eksamensuregelmæssigheder (lukket punkt) 
Christian Kronborg informerede studienævnet at han havde behandlet to sager om plagiat, hvor der 
blev afholdt samtaler med de studerende og der blev sendt afsendt afgørelser ud til de studerende.  
 
3. Fagbeskrivelser/ fagudbud (fast punkt) 
Herunder:  
a) Anmodning om ændringer i igangværende fagbeskrivelser F18 blev godkendte som følger: 
 
Fagtitel Ændringer/Bemærkninger 
Anthropological Fieldwork Methods Ændringer: der er præciseret at 

underviser gerne må dispensere fra 
gruppetal.  

Perspectives on Development Ændringer: reduktion i sideantal for 
delprøve 2 fra 8 sider pr. studerende til 5 
sider pr. studerende. Det skal pointeres 
at eksamen i del 2 stadig er en 
gruppeeksamen.  

 
b) Godkendelse af fagbeskrivelser for efteråret 2018 

Mødedeltagelse 
Christian Kronborg, Chair Lærerrepræsentant 
Annika Toftegaard Vander, Vice Chair Studenterrepræsentant 
Kristian Debrabant Lærerrepræsentant 
Paul Sharp Lærerrepræsentant 
Søren Askegaard Lærerrepræsentant 
Anne Mette Hesselholt Studenterrepræsentant 
Cecilie Vikkelsø Hansen Studenterrepræsentant 
Luca Collalti Studenterrepræsentant 
Maria Atkins Sekretær 
Anette Heuck Thrane Sekretær 
Mona Maoued Sekretær (referent)  
Deltagelse via videoopkald 
Lars Ravn-Jonsen Lærerrepræsentant 
Lise Abrahamsen Sekretær 



 

Side 2 af 7 

 
ERM (kun for fag, der bliver udbudt af SN MEME) - Fagbeskrivelser, efterår 2018 
Fagtitel Ændringer/Bemærkninger 
Corporate Social Responsibility: Stakeholders, 
Strategy and Practice 

Ingen ændringer 

Environmetal Chemistry Ingen ændringer 
Internship 15 ECTS Ingen ændringer 
Internship 20 ECTS Ingen ændringer 
Kvalitetsikring og certificering Ændringer i litteratur. Faget udbydes for 

sidste gang derfor tvangstilmelding 
ellers ingen ændringer 

Organisational Change and Development Ingen ændringer 
Projektorienteret studieforløb (praktik) 5 ECTS Faget udbydes for sidste gang derfor 

tvangstilmelding ellers ingen ændringer. 
Projektorienteret studieforløb (praktik) 10 ECTS Faget udbydes for sidste gang derfor 

tvangstilmelding ellers ingen ændringer. 
Projektorienteret studieforløb (praktik) 15 ECTS Faget udbydes for sidste gang derfor 

tvangstilmelding ellers ingen ændringer. 
Regulering og styring Eksamensbetingelsen er fjernet. 

Præcisering under eksamen. Faget 
udbydes for sidste gang derfor 
tvangstilmelding ellers ingen ændringer. 

Research Forum Ingen ændringer 
Resource Characterization and Conversion 
Technologies of Resources 

Ingen ændringer 

Risk Management Eksamensbetingelsen er fjernet og ny 
eksamensform - portofolio 

Sustainability Eksamensbetingelsen er fjernet og ny 
eksamensform – portofolio 

Topics in Environmental & Resource 
Management 

Enkelte sproglige ændringer ellers ingen 
ændringer 

Renewable Energy: Options and Barriers Valgfag – ikke udbudt i nogle år. 
Ny fagansvarlig, ændringer under 
formål, indhold og litteratur. 

 
 
Økonomi samt Matematik/Økonomi (kun for fag, der bliver udbudt af SN MEME) - 
Bachelor– Fagbeskrivelser, efterår 2018 
Fagtitel Ændringer/Bemærkninger 
An Introduction to Economic and Business 
History 

Fagbeskrivelsen blev godkendt med 
følgende bemærkninger: den 
fagansvarlige blev bedt om at revurdere i 
henhold til antal forelæsningstimer samt 
læringsmål.  

Anvendt økonomi Ændringer: ny fagansvarlig. 
Fagbeskrivelsen er omskrevet til 
engelsk. 
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Finansiel risikostyring Opdateret i henhold til 
eksamensbetingelse: indført som 
obligatorisk opgave. Samt er der anført 
form for omprøve 

Finansiering, investering og virksomhedsstrategi Opdateret i henhold til 
eksamensbetingelse: indført som 
obligatorisk opgave. Samt er der anført 
form for omprøve 

Regressionsanalyse Ny fagansvarlig. Eksamensbetingelse 
fjernet.  

Økonometri Ny fagansvarlig. Ændret: 
undervisningsform, fjernelse af 
eksamensbetingelse. Supplerende 
information til eksamen. 

Økonomi samt Matematik/Økonomi – 
Kandidat 

 

Fagtitel Ændringer/Bemærkninger 
Advanced International Macroeconomics and 
Trade 

Ændringer: Eksamensform  

Advanced Microeconomics Ny fagansvarlig. Fagbeskrivelsen blev 
ikke godkendt, da den nye fagansvarlige 
ikke har indsendt en revideret 
fagbeskrivelse.   

Advanced Statistics Faget er ændret til Topics in 
Econometrics. Fagbeskrivelsen blev ikke 
godkendt, da der mangler oplysninger 
om skemalagt undervisning. Det ligner 
at faget skal køre som sommerskolefag, 
men det er der ikke angivet i 
fagbeskrivelsen. Sendes retur til 
fagansvarlig for justering.  

Applied Econometrics Nyt fag. 
Behavioral Economics Faget skal også køre som valgfag for BA 

studerende. Faget skifter 
semesterplacering fra forår til efterår og 
er blevet godkendt som 
specialiseringsfag på profilen 
Economics. Ny fagansvarlig.  

Demography and Economics Ok, med bemærkning om at der kun kan 
være én fagansvarlig. Der er sendt mail 
til Virginia og Mircea.  

Derivatives and Risk Management Eksamensbetingelse ok, da der er anført 
omprøveform i fagbeskrivelsen 

Dynamic Corporate Finance and Investments Eksamensbetingelse ok, da der er anført 
omprøveform i fagbeskrivelsen 

Econometrics with Applications Ny fagansvarlig. NB! Faget udbydes kun 
til cand.merc. da oeconerne har et 
tilsvarende fag.  Ændret: 
undervisningsform, fjernelse af 
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eksamensbetingelse. 
Economics Seminar: Microeconomics Ny fagansvarlig. Fagbeskrivelsen blev 

ikke godkendt da fagansvarlig ikke har 
indsendt en revideret fagbeskrivelse. 

Labor Economics Nyt fag. Faget skal også køre som BA 
valgfag 

Project Management and the Consultant Role Lars Ravn-Jonsen var uforstående over 
for at man har valgt at nedlægge et fag, 
der er meget populær. Han ønsker at 
faget skal udbydes igen, da der er mange 
studerende, der tilmelder sig fag på 
kryds og tværs af uddannelserne. 
Studienævnet vedtog derfor at faget skal 
køre igen og det vil blive indkaldt hos 
den fagansvarlige Tove Brink.  

Talent Programme in Entrepreneurship  SN MEME er kun ansvarlig 
Studienævn. Fagbeskrivelsen blev ikke 
godkendt da fagansvarlig ikke har 
indsendt en revideret fagbeskrivelse. 

 
 
Market and Management Anthropology - Bachelor– Fagbeskrivelser, efterår 2018 
Fagtitel Ændringer/Bemærkninger 
1st semester   
Introduction to Globalization Der skal tilføjes i fagbeskrivelsen at 

eksamen er individuel. 
Intruduction to Social Anthropology Ingen ændringer 
Macroeconomics – faget erstattes med An 
Introduction to Economic and Business History 

Nyt fag 

Study start test 
(fælles fagbeskrivelse) 

Fagbeskrivelsen blev godkendt på mødet d. 
19. feb., men der er kommet en tilføjelse. 
Den danske og engelske version var ikke 
identiske. Christian Kronborg skal tilføjes 
som fagansvarlig. * 

3rd semester  
Comparative Business Environments Fagbeskrivelsen blev godkendt på mødet 

i februar, men workload stemmede ikke 
overens med et 5 ECTS. Det er blevet 
tilrettet nu.  

Philosophy of Science Ny eksamensform.  
5th semester  
Anthropological Fieldwork Præcisering under undervisningsform 
 
*Studienævnet blev enigt i at invitere Kirstine Juhl Kjems på næste studienævnsmøde, hvis muligt, 
da hun er koordinator på området. Studienævnet ønsker præciseringer i forhold til fagbeskrivelsens 
formål, da det ikke er tydeligt nok.  
 



 

Side 5 af 7 

Annika Toftegaard Vander udtrykte sin bekymring for, at der ikke er nok valgfag at tage af for 
cand.oecon studerende, der skal vælge valgfag for efteråret 18. 
 
4. Studieordninger (fast punkt) 
Studienævnet har godkendt de indkomne ændringer i profilbeskrivelserne for cand.oecon: følgende 
profilbeskrivelser skal ændres som konsekvens af en titel ændring for faget Industrial Economics. 
Accounting and Economics 
Economics and Project Management 
Financial and Economics 
Health Care Management and Economics 
Macroeconomics: Growth and Fluctuations 
Microeconomics  
Profilbeskrivelserne vil blive tilrettet og sendt til fakultet. 
 
5. Godkendelse af eksamensplaner for juni 2018 – Økonomi/Matematik-Økonomi/MMA 
 
Eksamensplanen for ordinær eksamen for MMA uddannelsen blev godkendt uden kommentar.  
Der var følgende bemærkninger til eksamensplanen for Økonomi og Matematik-Økonomi:  
 
Anne Mette Hesselholt spurgte om det er muligt at flytte take home opgaven i Econometrics II fra 
d. 15.-21. maj, da de samme studerende skal aflevere bachelorprojekt d. 23. maj. Det bliver alt for 
presset. 
Derudover meddelte Anne Mette at i lektionsplanen har underviseren noteret, at det er en to ugers 
take home, men på eksamensplanen er der kun planlagt 6 dage. 
Et ønske fra de studerende, er at rykke datoerne til tidligere på måneden eller til april, som det lå 
sidste år.  
Beskeden vil gå videre til Marianne Lønfeldt, som er eksamensplanlægger på området.  
 
Annika Toftegaard Vander havde en kommentar vedr. planlægningen at eksamen i Advanced 
Economic Evaluation samt undervisning i sommerskolefaget Real Options and Managerial 
Incentives to Invest: som det ser ud nu, så vil der være overlap med eksamen i Advanced Economic 
Evaluation og undervisningen i sommerskolefaget Real Options and Managerial Incentives to 
Invest. Der er et ønske om at flytte enten undervisningen eller eksamen, så der ikke bliver overlap. 
Eksamensplanlægger Marianne Lønfeldt vil blive informeret, så ledes hun kan se om der kan rykkes 
lidt rundt på eksamenerne.  
 
Kristian Debrabant og Cecilie Vikkelsø Hansen havde kommentarer til eksamensplanen for Mat-
Øk. 
Der mangler eksamensdatoer for valgfagene. Det er ikke hensigtsmæssigt at de ikke figurerer på 
eksamensplanen, da man på denne måde ikke kan se om der er overlap. Man ønsker derfor, at 
valgfag skal kunne findes på eksamensplanen. 
En bemærkning om at faget MM525 Konvekst analyse ikke er medtaget på eksamensplanen, men 
det viser sig at eksamen afholdes i april, hvorfor det ikke er nødvendigt at have det med på planen. 
 
Der er et ønske fra de studerende, om at eksamensplanen offentliggøres på hjemmesiden mindst et 
par dage før, eksamensplanen skal behandles på et studienævnsmøde, da det vil give øvrige 
studerende til at kigge på planen og indsende evt. kommentarer til studenterrepræsentanterne. 
Forslaget vil blive fremsendt til Marianne Lønfeldt.  
 
Derudover ønskede man, at eksamenerne fremover planlægges, således der er mindst 1 dags 
mellemrum, så de studerende har mulighed for at få en pause mellem deres eksamener. Dette vil 
blive taget til efterretning.  
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Ovenstående bemærkninger og kommentarer vil blive fremlagt Marianne Lønfeldt. Det er aftalt at 
når der kommer rettelser til eksamensplanen for økonomi samt mat-øk vil de opdaterede planer 
blive fremsendt til de respektive medlemmer i studienævnet.  
 
6. Dispensationer (lukket punkt) 
 
Liste over dispensations-/meritansøgninger – Studienævnsmøde 19. marts 2018 
Nr.  Journalnr. Ansøgning om:  Godkendt/afvist:  
1 18/5035 Yderligere prøveforsøg Godkendt 
2 18/5022 Yderligere prøveforsøg Godkendt 
3 18/10980 Udsættelse af førsteårsprøven Godkendt 
4 18/5017 Forhåndsgodkendelse af merit Delvist godkendt 
5 18/5036 Forhåndsgodkendelse af merit Delvist godkendt 
6 18/5024 Forhåndsgodkendelse af merit Delvist godkendt 
7 18/10981 Forhåndsgodkendelse af merit Delvist godkendt 
8 18/10400 Godkendelse af endelig merit Godkendt 
9 17/10401 Godkendelse af endelig merit Godkendt 
10 18/10976 Godkendelse af endelig merit Godkendt 
11 18/10398 Individuel studieaktivitet Godkendt 
12 18/10394 Individuel studieaktivitet Godkendt 
13 18/12130 Ændring af fagtilmelding Godkendt 
14 18/10413 Ændring af fagtilmelding Godkendt 
15 18/10404 Fagtilmelding efter tilmeldingsfrist Godkendt 
16 18/10396 Fagtilmelding efter tilmeldingsfrist Godkendt 
17 18/11028 Fagtilmelding efter tilmeldingsfrist Godkendt 
18 18/9646 Ændring af fagtilmelding Godkendt 
19 18/10403 Ændring af fagtilmelding Godkendt 
20 18/10411 Afmelding af fag Godkendt 
21 18/10407 Dispensation fra obligatorisk uddannelseselement Godkendt 
22 18/10970 Dispensation fra obligatorisk uddannelseselement Godkendt 
23 18/10399 Ændring af fagtilmelding Godkendt 
24 18/10975 Startmerit Delvist godkendt 
25 18/10406 Yderligere prøveforsøg Godkendt 
26 18/10982 Afmelding af fag Godkendt 
27 18/10408 Dispensation fra ECTS-værdi i obligatorisk fag Godkendt 
28 18/9656 Dispensation fra bestemmelse i fagbeskrivelse Godkendt 
29 18/5019 Udsættelse af afleveringsfrist Godkendt 
30 18/10985 Udsættelse af afleveringsfrist Godkendt 
31 18/10971 Yderligere prøveforsøg Godkendt 
32 18/5031 Yderligere prøveforsøg Godkendt 
33 18/5033 Udsættelse af førsteårsprøven Godkendt 
34 18/10972 Særlige prøvevilkår Godkendt 
35 18/10402 Særlige prøvevilkår Delvist godkendt 
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36 18/9647 Afmelding af fag Godkendt 
37 18/7383 Særlige prøvevilkår Godkendt 
38 18/5712 Udsættelse af afleveringsfrist Godkendt 
39 18/8214 Ændring af fagtilmelding Godkendt 
40 18/5026 Ekstraordinær eksamen Afventer 
 
 
7. Frafald 
Christian Kronborg præsenterede Frafalds tal for bachelor økonomi  
Lars kan fortælle at der bliver arrangeret workshops/study journeys for studerende, der starter på 
udd. To avoid high drop out rates. 
de ting, der planlægges for de studerende at deltage i, bliver fremlagt i study journey. 
CKA informere at det hjælper at afholde møder med de studerende. 
 
8. Censorrapporter (lukket punkt) 
Der var ingen bemærkninger til de indkomne censorrapporter.  
 
9. Meddelelser 
a) Indkaldelser og referater fra diverse møder 
b) Afholdelse af Åbent Hus 24. februar 18 
c) Notat fra møde i uddannelsesudvalget for økonomiuddannelsen 
d) Eksamens- og reeksamensplan for MRM (bachelor) og ERM (kandidat) 
e) Høring af studienævn - udfasning af fag 
f) Udmelding om studienævnstelefon 
g) Undervisningsevaluering kører i uge 17-18 for F18 
 
Lars informererede studienævnet at eksamensplanerne for ERM/MRM er blevet godkendte af 
campus organ i Esbjerg. 
 
Derudover var der ingen bemærkninger til meddelelserne. 
 
10. Evt. 
Søren Askegaard informerede studienævnet at der kun er 6 studerende tilbage, der følger 
undervisningen i Social and Economic Statistics. De studerende har fra start af været utilfredse med 
forløbet.  
Christian Kronborg informerede studienævnet at han ønsker at mødes med de studerende for at 
informere dem.om processen og om det videre forløb for faget.  
Christian Kronborg informerede derudover studienævnet, at der blev afholdt løbende møder med 
underviseren samt den fagansvarlige, men det viser sig desværre, at der stadig er udfordringer med 
undervisningen.  
 
Lise Abrahamsen forlod mødet kl. 14.00 
Annika Toftegaard Vander forlod mødet kl. 14.05 
 
Mødet sluttede kl. 14.55. 
 
 
Christian Kronborg 
Studienævnsformand 
            Mona Maoued 
          Sekretær  


