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Referat af Studienævnsmøde 

Mandag 25. januar 2016 kl. 9.30 
 

Deltagere: 

 Kenneth Schultz, Ulrik Wagner, Pia Stampe, Katrine Hauge Lauritsen, Anna Lund Jepsen (obs),  

Hanne Lasen (ref.) 

 

Fraværende med afbud: 

 Louise Arense Roth Pedersen (obs), Rie Thomsen, Jette Risom (obs), Annemarie Knabe Petersen 

(obs), Susanne Nordestgaard Kaas (obs), Steen Scheuer (obs). 

 

 

Fraværende uden afbud: 

 

1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 15. december 2015. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Information fra uddannelsen Business Economics & IT. 

Hanne informerede om, at eksamener er i gang, omprøveplanen er under udarbejdelse. 

Uddannelsen overdrages til Studieservice 1.februar 2016.  

 

3. Drøftelse af mulige forebyggende tiltag overfor upassende og intimiderende adfærd fra de 

studerendes side. 

Studienævnet anbefalede, at frustrerede og intimiderende studerende henvises til studienævnsfor-

manden, hvis det drejer sig om Studienævnsafgørelser alternativt vejledningscenteret. Ved øvrige 

problematikker henvises til studielederen. 

 

4. Drøftelse om nedlæggelse af Exchange program i i Slagelse, v/ALJ. 

Studienævnet besluttede, at nedlægge Exchange programmet på baggrund af at de udenlandske 

partnere vi tidligere havde aftaler med – ikke længere er vores partnere. Det betyder, at der er me-

get få exchange-studerende. Derfor er det ikke rentabelt at modtage exchange-studerende, da dette 

indebærer en del omkostninger til særlige fagbeskrivelser, eksamener, modtagelse m.v.  

 

5. Drøftelse af resultatstatistik vedr. optælling af fremmøde på 3. semester v/KSC. 

Kenneth gennemgik resultaterne af optællingen i E15. 

Studienævnet var enige om, at der skal arbejdes mere for at få de studerende til at møde på cam-

pus. Der er allerede lagt mere aktiverende læring i fagbeskrivelserne. Det er også en mulighed at. 

at indføje dialogtimer i undervisningen. 
 

6. Drøftelse af forslag til løbende statistik over fremmøde på uddannelserne v/KSC. 

KSC anførte, at det på en undervisningsinstitution må være yderst relevant at vide hvor mange 

studerende, der følger undervisningen aktivt. Det vil både have fordele delt ift. holdstørrelse, loka-

leplanlægning og eksamensplanlægning (dvs. effektivisere ressourceplanlægningen) og dels ift. at 

vurdere, om vores pædagogiske tiltag for mere aktiverende undervisning virker. Formanden anfør-

te endvidere, at omkostningerne sandsynligvis vil være lavere end de besparelser, vi kan opnå fra 

en mere effektiv ressourceplanlægning. 

 

Det blev besluttet, at formanden udarbejder et forslag til, hvordan en løbende registrering kan fo-
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regå og til hvilke omkostninger. 

 

7. Godkendelse af ændring af censur i fagbeskrivelserne Sociology of Work and Management – 

Motivation, Teamwork and Change samt Advanced Business-to-Business and Relationship 

Marketing. 

Studienævnet godkendte ændringerne. 

 

 

8. Godkendelse af ændring af linjebeskrivelser for Generel Erhvervsøkonomi og HA-sport pr. 

2015. 

Studienævnet godkendte ændringerne.  

 

9. Meddelelser fra formanden. 

- Info om godkendelse af studienævnets formand og næstformand samt godkendelse af studieleder  

  fra dekansekretariatet 

- kvalitetsseminar 2016 om aftagerpanel 

- Omprøveplanerne for HA uddannelsen og cand.merc. havde været i høring 

 

Meddelelser fra studielederen 
- Endelig høring vedr. ændring af universitetsloven 

- høring om ændring i faget Organizational psychology 

- ændring af fagleder på Regnskab 

- Kvotefordeling på Business Economics and IT 

 

Meddelelser fra næstformanden 

- Næstformanden havde ingen meddelelser. 

 

10. Evt. 

Hanne: Mødeplan for forår 16 blev drøftet. 

 

 

Lukket del: 

 

1. Censorindberetninger.  
Ingen bemærkninger. 

 

2. Gennemgang af evalueringer E15 v/ALJ. 

Studienævnet behandlede evalueringen. Det er gennemgående studerende, der har deltaget i under-

visningen, der har gennemført evaluering.  

Evalueringen viser, at de studerende kunne arbejde mere i de fleste fag. Der er enkelte fag, hvor 

der har været problemer i undervisningen af forskellig karakter. Disse hænger gennemgående 

sammen med de ændringer, der er sket i løbet af efteråret, hvoraf nogle har medført skift af under-

viser undervejs i forløbet. 

 

3. Klagesager til behandling/information. 

3 klagesager blev genbehandlet på baggrund af ny klage fra den studerende. 

4 nye klagesager blev behandlet. 

 

4. Dispensationsansøgninger. 
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16/213   – Disp. ekstra tid – imødekommet 

16/217   – Disp. bedømmelse af BP – imødekommet 

16/230   – Disp. ekstra tid – imødekommet 

16/386   – Disp. ny studieplan – imødekommet 

16/398   – Disp. ekstra tid – afslået 

16/664   – Disp. lov at gå til eksamen i Finansiering – imødekommet 

16/748   – Disp. 4. forsøg i Finansiering – imødekommet 

16/750   – Disp. 4. forsøg i Finansiering - afslået 

16/753   – Disp. afmelding eksamener  E15 – imødekommet 

16/1808 – Disp. 4. forsøg i Finansiering - afslået 

16/1816 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/1822 – Disp. fritagelse af kvan.ana. del 2 – imødekommet 

16/1832 – Disp. afmelding af valgfag – imødekommet 

16/1833 – Disp. tildeling af vejleder og BP - imødekommet 

16/1905 – Disp. ekstra tid – imødekommet 

16/1976 – Disp. 4. forsøg i Finansiering - afslået 

16/2128 – Disp. 4. forsøg i Seminar i Finansiering – imødekommet 

16/2132 – Disp. til at få bedømt IBM opgave – afslået 

16/2143 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag SDU Odense – afslået 

16/2199 – Disp. afmelding af eksamensforsøg E15 - imødekommet 

16/2213 – Disp. ændret eksamensform samt arbejde alene – imødekommet 

16/2230 – Disp. tildeling af vejleder og BP - imødekommet 

16/2234 – Disp. 7. forsøg i Finansiering – afslået 

16/2339 – Disp. at få lov at aflev. Opgave i IT og Økonomi efter fristen – afslået 

 

 

5. Meddelelser. 

Ingen bemærkninger. 

 

6. Evt. 

Ingen bemærkninger. 

 

Hanne forlod mødet kl. 13.00 

 

Mødet sluttede kl. 13.30. 

 

3.2.16 / Hanne Larsen  


