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Referat af Studienævnsmøde 

Onsdag 22. maj 2013 kl. 10.30 
 

Deltagere: 

Peder Madsen  Studieleder, BSc.merc og CMFL (formand) 

Ulrik Wagner Underviserrepræsentant, BSc.merc Sport  

Daniel Trudsholm Sentow Studerende, BSc.merc generel (næstformand) 

Jesper Køks Andersen Studerende, BSc.merc generel 

Zenia Laila Skytte Søgaard Studerende, cand.merc. 

Jette Risom Konstitueret studienævnssekretær - referent  

Kenneth Schultz Observatør - uddannelseskoordinator, BSc.merc generel 

Nina Toghay  Observatør - faglig vejleder, BSc.merc 

Niels Lauritzen  Observatør - udd.koordinator, Bachelor in Economics and IT 

Svend Thomsen  Specielt inviteret ifm. diskussion om Ekstern Regnskab ef-

 terår 2012    

 

Afbud: 

Steen Scheuer  Observatør - professor, ILV  

Roman Butsev Observatør - faglig vejleder, Bachelor in Economics and IT 

Anders Bordum Underviserrepræsentant, BSc.merc og CMFL 

 

 

1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 30. april 2013 

Referatet blev godkendt med følgende kommentar: Eventuelle sproglige rettelser til fagbeskrivel-

serne kan ske, selvom de er lagt ud på hjemmesiden. Dette skal dog ske inden studiestart.  

 

2. Meddelelser fra formanden: 

- Der er ansat 2 nye faglige vejledere, hvoraf den ene er cand.merc.-studerende og den anden 

HA-studerende. 

- ILV har indgået samarbejde med Danske Bank om et studierejselegat på kr. 10.000 for 

cand.merc.-studerende på 3. semester og HA-studerende på 5. semester.  

- Den 31. maj 2013 afholder Peder møde med studieleder på CBS vedr. adgangskrav til Cand. 

Merc. Aud.  

- Vi har modtaget den foreløbige hørringsrapport fra ACE Danmark. Vi forventer, at modtage 

den endelige akkrediteringsrapport medio juni 2013. 

 

3. Diskussion om Ekstern Regnskab efteråret 2012 

Svend Thomsen fremlagde faggruppens planer for faget, hvorefter den nuværende studieordning 

blev diskuteret i Studienævnet.   

 

4. Beslutning om, hvilke forårsfag, der skal evalueres på HA og MSCM 

 Det blev besluttet, at alle fagene på både Bsc. Merc., Bachelor in Economics and IT (ny studie-

ordning pr. 2012) og cand.merc. Change Management skal evalueres, dog ikke fællesfag, da det 

rent teknisk endnu ikke kan lade sig gøre at evaluere disse.  

 

5. Beslutning om evalueringsspørgsmål  
 

Det blev besluttet, at fortsætte med det eksisterende evalueringsskema. 
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Der er udsendt mail til alle fagansvarlige og undervisere om, at de har mulighed for at komme 

med input til specifikke spørgsmål, der skal stilles til netop deres fag.  

 

Evalueringen vil foregå fra onsdag den 22. maj til og med onsdag den 29. maj. 

 

6. Orientering om valgfagsproceduren på HA og MSCM 
Sidste frist for valgfagsønsker fra de studerende er 23. maj 2013. Derefter vil det blive besluttet, 

hvilke valgfag, der udbydes. Valgfagene vil blive præsenteret for Studienævnet ved næste studie-

nævnsmøde. 

 

7. Orientering om dimission 2013  
Peder orienterede om, at der vil blive afholdt dimission lørdag den 29. juni for bachelorer fra kl. 

16.00 – 18.00. Fra kl. 18.30 er der fællesspisning samt fest. Indbydelse vil blive udsendt i nær 

fremtid.  

 

8. Godkendelse af eksamensplaner 
Eksamensplanerne for Bsc. Merc., Bachelor in Economics and IT og cand.merc. Change Man-

agement blev godkendt.  

 

9. Evt. 
Intet under eventuelt. 

 

Kenneth, Nina og Niels forlod mødet kl. 12.15. 

 

Lukket del: 

 

Zenia forlod mødet kl. 13.30. 

 

10. Meddelelser  
Ingen meddelelser. 

 

11. Censorindberetninger 

Ingen kommentarer. 

 

12. Sager til behandling – HA (almen, generel, sport og merit)  

13/29165 – Disp. udsættelse af afleveringstidspunkt for bachelorprojekt - afslået 

13/29176 – Disp. flytning af eksamener – afslået 

13/29183 – Disp. 4. forsøg i Virksomhedens Økonomi del 2 – imødekommet 

13/29196 – Disp. udsættelse af 1. års prøven – imødekommet 

13/29198 – Disp. ekstra eksamenstid – imødekommet 

13/29201 – Disp. ekstra eksamenstid – imødekommet 

13/29204 – Disp. 4. forsøg i Virksomhedens del 1 og Kvan. Ana. del 1 – afslået 

13/29228 – Disp. frameldelse af reeksamen i Finansiering – imødekommet 

13/29274 – Disp. udsættelse af 1. års prøven samt 4. forsøg - imødekommet 

13/29325 – Merit forhåndsgodkendelse af valgfag – imødekommet 

13/29333 – Merit forhåndsgodkendelse af valgfag - imødekommet 

13/29369 – Disp. 4. forsøg – Virksomhedens del 2 og Kvan. Ana. del 2 – imødekommet 

13/29372 – Disp. tilmelding til eksamen – imødekommet 
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13/34359 – Disp. tilmelding til reeksamen – imødekommet 

13/34365 – Merit forhåndsgodkendelse af valgfag – imødekommet 

13/34422 – Merit forhåndsgodkendelse af merit for faget Finansiering – imødekommet 

13/34363 – Merit forhåndsgodkendelse af fag på 5. semester – delvist imødekommet  

 

13/34526 – Merit forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

13/34360 – Merit forhåndsgodkendelse af fag på 5. semester – imødekommet 

13/34362 – Merit forhåndsgodkendelse af fag på 5. semester – imødekommet 

13/34545 – Disp. tilmelding til reeksamen – imødekommet 

13/34557 – Merit forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

13/34955 – Disp. udsættelse af aflevering af bachelorprojekt – afslået 

 

13. Sager til behandling – Bachelor in Economics and IT 

13/34415 – Disp. tilmelding til eksamen – imødekommet 

13/34437 – Merit for fag bestået på anden uddannelsesinstitution - imødekommet 

 

14. Sager til behandling – Cand.merc. 

13/29364 – Merit udlandsophold – imødekommet 

13/34361 – Merit alternative valgfag – imødekommet 

13/34364 – Merit alternative valgfag – imødekommet 

13/29320 – Merit forhåndsgodkendelse af valgfagsmodul – imødekommet 

13/29371 – Merit forhåndsgodkendelse af valgfag - imødekommet 

 

Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 

13/29147 – Disp. for sen tilmelding til eksamen – imødekommet (Bachelor in Economics and IT) 

240/2013 – Disp. udsættelse af afleveringer – imødekommet (HA)  

239/2013 – Disp. godkendelse af virksomhedsprojekt – imødekommet (Cand.merc.) 

 

15. Evt. 

Intet. 

 

Mødet sluttede kl. 14.00. 

 

 

23.05.13 / Jette Risom 


