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Referat af Studienævnsmøde 

Tirsdag 12. april 2016 kl. 12.00 
 

Deltagere: 

 Kenneth Schultz, Ulrik Wagner, Anna Lund Jepsen (obs), Niels Lauritzen (obs), Pia Stampe, 

Susanne Nordestgaard Kaas (obs), Alexander Bottelet Willesen (obs), Hanne Larsen (ref.) 

 

Fraværende med afbud: 

 Steen Scheuer (obs). Karen Buchgraitz (obs), Katrine Hauge Lauritsen, Louise Arense Roth 

Pedersen (obs), Rie Thomsen, Anita Wind Andersen, Annemarie Knabe Petersen (obs), 

 

Fraværende uden afbud: 

 

Indledningsvis var der præsentation af Alexander (studentermedhjælper i studienævnet) samt studie-

nævnets medlemmer. 

 

1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 8. marts 2015. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Drøftelse af uddannelsesberetningen v/ALJ. 

Anna gennemgik uddannelsesberetningen og der blev beskrevet svagheder, styrker, muligheder og 

trusler, som Anna sender videre til Dekanatet. 

 

3. Drøftelse om der skal være et emnekatalog til Bachelorprojekter v/ALJ samt Drøftelse om 

tildeling af vejleder til Bachelorprojekt v/de faglige vejledere. 

Anna informerede om, at i Odense er der udarbejdet et emnekatalog og det fungerer godt. Det blev 

besluttet, at der skal udarbejdes et emnekatalog til Bachelorprojekt F17 i Slagelse. 

De faglige vejledere informerede o, at nogle studerende er ærgerlige over, at man ikke får tildelt 

den ønskede vejleder. For at undgå en sådan mulig ærgrelse, kan det overvejes, at de studerende 

ikke får mulighed for at ønske en vejleder, men bliver tildelt en vejleder ud fra deres emne/PF 

valg. 

Det blev oplyst, at der ikke er mulighed for bi-vejledning. Hvis en vejleder ønsker en nærmere 

indsigt i et emne, der ligger udenfor vejleders umiddelbare kernekompetenceområde, må vejleder 

på eget initiativ selv udbygge sine kompetencer indenfor dette område. I princippet skal alle un-

dervisere på BSc.merc.  kunne vejlede i alle fagfelter på Bacheloruddannelsen. 

Nogle studerende oplever, at de skal please deres vejleder. Det blev bemærket, at det selvfølgelig 

er en god ide at være lydhør overfor vejleders anbefalinger, men at en konstruktiv dialog på gode 

argumenter selvfølgelig altid er velkommen. 

 

4. Drøftelse af karakterer for E15, Slagelse v/ALJ. 

Anna gennemgik det i forvejen fremsendte notat og det blev taget til efterretning. 

 

5. Evt. forhåndsgodkendelse af valgfag udbudt af IVK v/ALJ. 

Ulrik anførte, at vi er meget positive overfor et tættere samarbejde med IVK. Indholdet i de kon-

krete 2 fagbeskrivelser har dog ikke tilstrækkelig dybde og bredde fsv. angår det erhvervsøkono-

miske felt. Der er samtidig overlap med andre obligatoriske fag på BSc.merc. uddannelsen.. 
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Studienævnet kan derfor ikke godkende disse fag som valgfag. 

 

6. Godkendelse af eksamensplaner for HA, PBA og cand.merc. 

Eksamensplanerne blev godkendt, HA-planerne med enkelte ændringer. 

 

7. Meddelelser fra formanden. 

- Information om Censorering og indkaldelse til mundtlige prøver. 

- Informerede om, at han skulle deltage i forskningens døgn om Økonomisk Bæredygtighed. 

 

Meddelelser fra studielederen 
- Kvotefastsættelse 2016, Bacheloruddannelserne. 

- Information om optag på cand.merc. uddannelserne. 

- information om eksamensdatoer for fællesfag for E16. 

 

 

Meddelelser fra næstformanden 

- Ingen meddelelser. 

 

8. Evt. 

Susanne informerede om, at de studerende ikke længere må skifte hold fra E16. Grupper skal dan-

nes indenfor grundholdene. 

 

Pia spurgte til retskrav til cand.merc. hvis man har læst HA på SDU: 

Anne informerede om, at den studerende skal optages på den ønskede cand.merc. linje – også selv 

om der ikke er plads. Det bliver SDU’s problem at finde plads. 

Pia ønskede fremadrettet, at der bliver afholdt et informationsmøde om hvordan man søger ind på 

cand.merc. på SDU. 

 

Lukket del: 

 

1. Censorindberetninger.  
Censorindberetningerne for eksamen og omprøve E15 blev gennemgået. 

 

2. Klagesager til behandling/information. 

2 sager blev genbehandlet på baggrund af klage fra den studerende. 

 

3. Dispensationsansøgninger. 

 

16/2234   - Disp. 7. forsøg i Finansiering - imødekommet 

16/11224 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på AU – imødekommet 

16/12444 – Disp. skift af valgfag – imødekommet 

16/15983 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/15986 – Disp. afmelding af Marketing – imødekommet 

16/15988 – Endelig merit – imødekommet 

16/16067 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Odense – delvist imødekommet 

16/16076 – Disp. forhåndsgodkendelse af udlandsophold – delvist imødekommet 

16/16082 – Disp. forhåndsgodkendelse af udlandsophold – delvist imødekommet 

16/16098 – Disp. forhåndsgodkendelse af udlandsophold – delvist imødekommet 
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16/16115 – Disp. forhåndsgodkendelse af udlandsophold – delvist imødekommet 

16/16137 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Odense – imødekommet 

16/16240 – Disp. færdiggørelse af BA-studie – afslået 

16/16241 – Disp. ekstra eksamen i Strategisk Ledelse – afslået 

16/16242 – Disp. 4. forsøg i Finansiering – imødekommet 

16/16243 – Disp. ekstra tid til eksamen – delvist imødekommet 

16/16244 – Disp. 4. forsøg i Finansiering - imødekommet 

16/16245 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – delvist imødekommet 

16/16246 – Disp. til at få bedømt opgave i Seminar i Finansiering – imødekommet 

16/16247 – Disp. omprøve i Finansiering - imødekommet 

16/16409 – Endelig merit – imødekommet 

16/16942 – Disp. skift af valgfag – afslået 

16/16945 – Disp. udsættelse af eksamen i IT og Økonomi – imødekommet 

16/17003 – Disp. udskydelse af ordinære eksamener – imødekommet 

16/17035 – Disp. udsættelse af aflevering af speciale – imødekommet 

16/17038 – Disp. 4. forsøg i IT og Økonomi – imødekommet 

16/17064 – Disp. afmelding af BP - imødekommet 

16/17093 – Disp. forhåndsgodkendelse af udlandsophold – delvist imødekommet 

16/17100 – Disp. ekstra tid til eksamen – imødekommet 

16/17118 – Disp. udsættelse af aflevering af BP - imødekommet 

16/17150 – Disp. 4. forsøg i Finansiering – imødekommet 

16/17154 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/17157 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på AU – imødekommet 

16/17158 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Sønderborg – delvist imødekommet 

16/17369 – Disp. 4. forsøg i Finansiering – afslået 

16/17434 – Disp. 4. forsøg i Organisation - imødekommet 

 

4. Meddelelser. 

Ingen meddelelser. 

 

5. Evt. 

Ingen bemærkninger. 

 

Niels og Susanne forlod mødet kl. 13.15 

 

Mødet sluttede kl. 13.50. 

 

25.4.16 / Hanne Larsen  


