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Referat af Studienævnsmøde 

Mandag 18. maj 2015 kl. 14.3015 
 

Deltagere: 

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

Katrine Hauge Lauritsen Studerende, BSc.merc generel 

Sidra Tel Ain Malik Studerende, BSc.merc generel 

Kenneth Schultz Uddannelseskoordinator, BSc.merc general 

Ulrik Wagner Underviserrepræsentant, BSc.merc Sport  

Per Servais Observatør – udd.koordinator, bachelor in Economics / IT 

Nicole Scott Brown Observatør - faglig vejleder BSc.merc 

Pia Stampe Observatør - faglig vejleder BSc.merc 

Hanne Larsen Studienævnssekretær - referent 

 

Afbud: 

Steen Scheuer  Observatør - udd.koordinator, Cand.merc. 

Rene Nejst Mouritzen Studerende, BSc.merc generel 

 

 

 

1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 10. april 2015. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Information fra uddannelsen Business Economics & IT. 

Per informerede om, at var afholdt fællesmøde med KEA og EAAA i Århus med deltagelse af Per, 

Peder og Jette. 

 

Det forventes, at 4 studerende afslutter deres uddannelse ½ år før berammet tid og de skal forsvare 

deres bachelorprojekt den 22. juni 2015.  

 

Vi udbyder 3 valgfag i efteråret: Statistics, Corporate Finance og E-Business & E-commerce. Der 

var desværre ikke tilslutning nok til valgfaget NET-Technology. 

 

Der kommer 10 studerende fra KEA og tager valgfag. 

 

Der kommer 3 udvekslingsstuderende til Slagelse til efteråret fra hhv. Slovakiet, Tyskland og Fin-

land. 

 

3. Godkendelse af roll-ups til næste evaluering. 

Evaluerings-roll-ups blev godkendt med enkelte ændringer. 

 

4. Drøftelse af undervisningsevalueringen F15 og det videre forløb. 

Peder gennemgik de overordnede evalueringstal. På næste møde vil selve undervisningsevaluerin-

gerne blive gennemgået.  

Det blev drøftet, hvorvidt evalueringerne var retvisende, da der ikke kommer så mange studerende 

til undervisningen. 

På næste studienævnsmøde vil det blive drøftet, hvordan vi angriber problemet med den lave un-
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dervisningsdeltagelse. 

 

5. Drøftelse og godkendelse af principper for usædvanlige forhold. 

Notat godkendt med enkelte ændringer. 
 

6. Godkendelse af fagbeskrivelse til studiestartsprøven. 

Fagbeskrivelsen blev godkendt. 

 

7. Godkendelse af valgfagsudbud på HA og Cand.merc. 

Valgfagudbuddet blev godkendt. 

 

8. Drøftelse af Strategiudkast. 

Peder gennemgik strategiudkastet 2015-2020. 

Studienævnet udfærdiger svar på høringen. 

 

9. Høring af ændringer af bekendtgørelser 

Peder gennemgik kort bekendtgørelserne.  

 

10. Meddelelser. 

Peder informerede om notat vedr. censorkorpset. 

 

Peder informerede om stigning af sager i Studienævnet. 

 

Studienævnet drøftede faget Strategi i praksis og Peder tager en snak med den fagansvarlige. 

 

11. Evt. 

Ingen bemærkninger. 

 

Pia, Nicole og Per forlod mødet kl. 16.10. 

 

Lukket del: 

 

1. Censorindberetninger.  
Ingen bemærkninger. 

 

2. Dispensationsansøgninger. 

 

15/26100 – Disp. tilmelding eksamen i VØ del 2 – imødekommet 

15/27825 – Disp. fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet - imødekommet 

15/27831 – Disp. tilmelding eksamen i Introduktion til den danske og internationale  

                   Sportssektor – imødekommet 

15/27835 - Disp. fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet - afslået 

15/27934 – Disp. til tilmelding fag F15 – imødekommet 

15/28207 – Disp. afmelding af eksamener F15 – imødekommet 

15/28140 - Disp. fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet – imødekommet 

15/28141 - Disp. fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet – imødekommet 

15/28145 - Disp. fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet – imødekommet 

15/28235 - Disp. fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet – imødekommet 

15/28251 - Disp. fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet – imødekommet 

15/28253 - Disp. fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet - imødekommet 

15/28412 – Disp. til tilmelding eksamen fag F15 – imødekommet 
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15/28428 – Disp. til tilmelding eksamen fag F15 - imødekommet 

15/28539 – Disp. til tilmelding fag F15 – imødekommet 

15/28587 - Disp. fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet - imødekommet 

15/29453 – Disp. forhåndsgodkendelse af merit fra CBS – imødekommet 

15/29590 - Disp. fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet - imødekommet 

15/29671 – Disp. forhåndsgodkendelse af merit på udlandsophold – delvist imødekommet 

15/29703 – Disp. tilmelding eksamen i Brancheanalyse – imødekommet 

15/29711 - Disp. fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet – imødekommet 

15/29731 - Disp. fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet – imødekommet 

15/29779 – Disp. til aflevering af opgaver i VØ del 2 – imødekommet 

15/29787 – Disp. til ekstra tid til eksamen – imødekommet 

15/29791 – Disp. til aflevering af opgaver i VØ del 2 – afslået 

15/29797 – Disp. til 6. forsøg i VØ del 2 – imødekommet 

15/29811 – Disp. til ny studieplan – imødekommet 

15/29816 – Disp. fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet samt 6. forsøg til  

                   Bachelorprojekt- imødekommet 

15/29916 – Disp. til forhåndsgodkendelse til merit på udlandsophold – imødekommet 

15/29922 – Disp. til forhåndsgodkendelse af merit på CBS – imødekommet 

15/29934 – Disp. til forhåndsgodkendelse af merit på CBS – imødekommet 

15/29936 – Disp. til ny studieplan – imødekommet 

15/29941 – Disp. til forhåndsgodkendelse af merit på CBS – imødekommet 

15/29942 – Disp. til aflevering af opgaver i VØ del 2 – imødekommet 

15/29954 – Disp. til at gå til omprøve uden deltagelse i ordinær eksamen – imødekommet 

15/29966 – Disp. til bedømmelse af udvidet disp. i Seminar i Finansiering – imødekommet 

15/29968 - Disp. til bedømmelse af udvidet disp. i Seminar i Finansiering – imødekommet 

15/29969 - Disp. til bedømmelse af udvidet disp. i Seminar i Finansiering – imødekommet 

15/29971 - Disp. til bedømmelse af udvidet disp. i Seminar i Finansiering – imødekommet 

15/29974 - Disp. til bedømmelse af udvidet disp. i Seminar i Finansiering – imødekommet 

15/30192 – Disp. fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet – afslået 

15/30198 – Disp. til forhåndsgodkendelse af merit på udlandsophold – delvist imødekommet 

15/30215 – Disp. til aflevering af opgaver i VØ del 2 samt lov at gå til omprøve uden deltagelse i  

                   ordinær eksamen – imødekommet 

15/30221 – Disp. fortsættelse af studie trods manglende studieaktivitet – afslået 

15/30224 – Disp. til forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

15/30230 – Disp. til godkendelse af udvidet disp. i Seminar i Finansiering – afslået 

15/30235 - Disp. til godkendelse af udvidet disp. i Seminar i Finansiering – afslået 

15/30236 - Disp. til godkendelse af udvidet disp. i Seminar i Finansiering – afslået 

15/30239 - Disp. til godkendelse af udvidet disp. i Seminar i Finansiering – afslået 

15/30590 – Disp. til ekstra tid til eksamen – afslået 

15/30604 – Disp. til forhåndsgodkendelse af fag på SDU Odense - afslået 

 

3. Meddelelser. 

Ingen bemærkninger. 

 

4. Evt. 

Ingen bemærkninger. 

 

Mødet sluttede kl. 17.10. 

 

22.5.15 / Hanne Larsen  


