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De faglige vejledere på Økonomi og Matematik-Økonomi Frederik Schytt Helm og Kristian 
Lindholm Nicolaisen deltog i mødet. De forlod mødet under behandlingen af de lukkede punkter. 
 
1. Godkendelse af referat fra studienævnsmødet 7. november 2017. 
Referatet blev godkendt uden kommentarer 
 
2. Fagbeskrivelser/ fagudbud (fast punkt)  
Følgende fagbeskrivelser blev godkendt unde kommentarer: 
Fagtitel Ændringer/Bemærkninger 
Economic Growth Ændringer under skemalagt 

undervisning. Undervisningen skal køre 
hver anden uge i 6 timer pr. uge. 

Marketing and Strategic Communication Ændringer: Der er tilføjet omprøveform 
for del 1 

Bachelorprojekt – MRM Ændringer: supplerende information til 
eksamen vedr. gruppeeksamener, 
omfang samt eksaminationstid.  

 
 
3. Studieordninger (fast punkt) 
- Undervisning i Makroøkonomisk historie og økonomisk historie generelt - Paul Sharp fremlagde 
et forslag for studienævnet vedr. fremtidige ændringer i studieordningen, som kommer til at vedrøre 
undervisningen i økonomisk historie på BSc.Oecon uddannelsen. Paul Sharp mener det er 
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nødvendigt at der indføres fag og fagelementer inden for området økonomisk historie allerede fra de 
første semestre af BSc. Oecon uddannelsen og at de studerende ikke skal vente til 5. semester, hvor 
det kun kan vælges som valgfag. En mulighed kunne være at inddrage emner fra økonomisk 
historie i eksisterende fag, fx ved at bruge frit tilgængeligt materiale som Core-econ . Paul Sharp 
mener, at undervisning i makroøkonomisk historie bør også ligge tidligere i forløbet på 
uddannelsen. I så fald vil der skulle ske en reform af bacheloruddannelsen i Økonomi.  
Studienævnet er interesseret i at undersøge mulighederne nærmere. Til det formål nedsættes et 
udvalg bestående Christian Kronborg, Paul Sharp, Anne Mette Hesselholt, Luca Collalti samt faglig 
vejleder Frederik Schytt Helm. Christian Kronborg vil indkalde til det første møde i udvalget i 
januar.  
Søren Askegaard kan se muligheder i et samarbejde med Paul Sharp om et makroøkonomi fag for 
MMA studerende.  
 
Christian Kronborg gjorde det klart at en evt. reform først vil kunne træde i kraft fra E2019. 
 
- Valg af linje 
Christian Kronborg informerede at der er en del studerende, der er frustrerede over processen ved 
valg af linje på bacheloruddannelsen. 
Der er nogle studerende, der er bange for at de ikke kan blive optaget specifik de nye profiler på 
cand.oecon, da der kan være forskellige forudsætninger for optag, afhængigt af hvilken linje man 
har valgt på bacheloruddannelsen. 
Studienævnet ønsker at samme udvalg, som skulle tage sig af BSc. reformen skulle tage sig af 
sagen og undersøge hvor stort et problem det er. Der burde evt. evalueres på det.  
 
 
4. Studienævnets praksis 
Herunder bl.a.: 
- 4. eksamensforsøg – udskudt til næste møde 
- Sygdom i familien – udskudt til næste møde  
- Skift mellem mat-øk og Økonomi – Christian Kronborg fremlagde et notat, som det tidligere 
studienævn for Økonomi havde udarbejdet, om at mat-øk-studerende kan på lov til at blive fritaget 
for 2. semesters fagene på deres uddannelse, ved ønske om skift over til oecon-uddannelsen.  
Studienævnet fandt frem til at de regler, der er indskrevet i det gamle dokument ikke er gyldige 
længere, pga. de ændrede regler i henhold til studiefremdriftsreformen.  
Studienævnet valgte derfor at udskyde dette til et senere møde, hvor notatet vil blive revideret.  
Det bemærkes at der bør kigges på adgangskravene for henholdsvis oecon og mat-øk, bachelor.  
 
 
5. Udbud af 3. prøveforsøg i første årsprøvefag 
Studienævnet vedtog at fag, der indgår i første årsprøver i efteråret, og som skal udbydes som 3. 
eksamensforsøg i foråret til eksamen, vil eksamen blive udbudt i august. Hvis studerende bliver 
syge til det 3. eksamensudbud, skal de studerende søge studienævnet om udsættelse af 1. årsprøven.  
 
6. Godkendelse af læseplaner for foråret 2018 
Søren Askegaard så positivt på MMA læseplanen, som blev godkendt af studienævnet.  
Søren manglede dog svar fra skemalæggeren, om der må undervises d. 1. juni. Det vil blive 
undersøgt. Studienævnet så positivt på undervisningen d. 1. juni.  
 
Derimod var der kommentarer til Oecon læseplanen for E18. Der er ingen tidlig morgen-timer. 
Timerne er placeret midt på dagen, hvilket gør det umuligt for mange Oecon studerende at tage et 
studierelevant job. 
Ellers blev læseplanen godkendt. 

http://www.core-econ.org/
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Læseplanen for Mat-Øk var ikke med på mødet, da der stadig manglede koordinering med IMADA. 
Læseplanen vil blive fremlagt på næstkommende studienævnsmøde i januar.  
 
7. Godkendelse af eksamensplaner for ordinær samt omprøve 2018 for MMA 
Eksamensplanerne for ordinær samt omprøve 2018 for MMA blev godkendte.  
 
Det blev dog påpeget, at eksamensplanerne for oecon-omprøver er endnu ikke lagt på nettet – 
Eksamensplanlæggeren vil blive spurgt.  
 
8. Problematikker vedr. Oecon uddannelsen – mail fra studerende (lukket punkt) 
Studienævnet har modtaget en henvendelse fra studerende vedr. utilfredshed med nogle fag på BSc. 
Oecon-studiet. 
Christian Kronborg informerede at han vil fremlægge sagen for de involverede 
undervisere/fagansvarlige. 
Det blev påpeget, at der er del overlap med mange af fagene på kryds og tværs af uddannelsen.   
Man ønsker fra de studerendes side, at der bliver gjort noget ved det, især er der en del studerende, 
der mener at niveauet på bacheloruddannelsen er lavt, hvilket får en del studerende, der ikke kan 
komme ind på Oecon uddannelsen f.eks. på KU eller Århus, til at bruge det som springbræt, hvor de 
så søger videre på kandidatuddannelserne derover i stedet for at blive på SDU bagefter.  
 
9. Dispensationer (lukket punkt) 
 
Liste over dispensations-/meritansøgninger – Studienævnsmøde 5. december 2017 
Nr.  Journalnr. Ansøgning om:  Godkendt/afvist:  
1 17/63804 Godkendelse af fag som konstituerende valgfag Godkendt 
2 17/63813 Godkendelse af fag som konstituerende valgfag Godkendt 
3 17/63763 Dispensation til afmelding af fag Godkendt 
4 17/62249 Dispensation til afmelding af fag Godkendt 
5 17/64545 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
6 17/64548 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
7 17/64549 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
8 17/64555 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
9 17/64897 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
10 17/64899 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
11 17/64903 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
12 17/64907 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
13 17/64932 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
14 17/64936 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
15 17/64942 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
16 17/64947 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
17 17/65438 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
18 17/65439 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
19 17/65440 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
20 17/65441 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
21 17/65442 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
22 17/65443 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
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23 17/65444 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
24 17/65445 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
25 17/65446 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
26 17/64343 Dispensation fra eksamensdato Godkendt 
27 17/65063 Dispensation fra eksamensdato Godkendt 
28 17/64257 Dispensation fra eksamensdato Godkendt 
29 17/64350 Dispensation fra førsteårsprøven Godkendt 
30 17/64544 Dispensation fra førsteårsprøven Godkendt 
31 17/64551 Dispensation fra førsteårsprøven Godkendt 
32 17/64895 Dispensation fra førsteårsprøven Godkendt 
33 17/64914 Dispensation fra førsteårsprøven Godkendt 
34 17/64921 Dispensation fra førsteårsprøven Godkendt 
35 17/64554 Dispensation fra førsteårsprøven Godkendt 
36 17/64938 Dispensation fra førsteårsprøven Godkendt 
37 17/64866 Dispensation fra førsteårsprøven Afvist 
38 17/64689 Dispensation fra prøveform Afvist 
39 17/64702 Dispensation til ekstraordinær eksamen Delvist godkendt 
40 17/62085 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
41 17/62338 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
42 17/61628 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
43 17/65051 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
44 17/64347 Dispensation til afmelding af fag Godkendt 
45 17/65054 Godkendelse af fag som konstituerende valgfag Godkendt 
46 17/65292 Godkendelse af studieprogram Godkendt 
47 17/63933 Dispensation til individuelle studieaktiviteter Godkendt 
48 17/63861 Dispensation til individuelle studieaktiviteter Godkendt 
49 17/65123 Startmerit Delvist godkendt 
50 17/64646 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvist godkendt 
51 17/64669 Dispensation til særlige prøvevilkår Godkendt 
52 17/63324 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvist godkendt 
53 17/64672 Dispensation til særlige prøvevilkår Godkendt 
54 17/64680 Dispensation til særlige prøvevilkår Godkendt 
55 17/64333 Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist Godkendt 
56 17/64336 Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist Godkendt 
57 17/58390 Yderligere prøveforsøg Afvise 
58 17/64245 Yderligere prøveforsøg Godkendt 
59 17/58398 Yderligere prøveforsøg Delvist godkendt 
60 17/62336 Dispensation fra prøveform Afvist 
10. Godkendelse af eksamenspensum for vinter 2017/18 
Det indkomne eksamenspensum blev godkendt uden kommentarer. 

 
 

11. Censorrapporter (lukket punkt) 
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Der var indkommet censorrapporter på MMA fag, med kommentarer fra censorerne. Søren 
Askegaard vil følge op på dem. 
Og ellers tages de til efterretning.  
 
12. Meddelelser 
a) Indkaldelser og referater fra diverse møder 
b) Godkendelse fra prodekanen om afholdelse af eksamen i marts 
c) Undervisningsevaluering E17 er gået i gang 
d) Møde i uddannelsesudvalget  
e) fra Studyboard til SPOC 
f) Digitale eksamensbeviser på SDU - lancering og information 
 
Meddelelser udover dagsorden  
g) Procedure for behandling af ansøgning om skift af fag når der er forbrugt forsøg 
 
 
13. Evt.  
Mødedatoer 2018 – mødedatoerne for 2018 vil blive fremlagt studienævnet på det konstituerende 
møde, som vil blive afholdt d. 19. december kl. 9.00.  
 
 
 
 
Christian Kronborg 
Studienævnsformand 
            Mona Maoued 
          Sekretær  
 


