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Referat af Studienævnsmøde 

Mandag 4. januar 2016 kl. 12.15 
 

Deltagere: 

Kenneth Schultz Formand, underviserrepræsentant,  BSc.merc generel 

Ulrik Wagner Underviserrepræsentant, BSc.merc Sport  

Rie Thomsen Underviserrepræsentant, cand.merc.  

Anna Lund Jepsen Studieleder 

Hanne Larsen Studienævnssekretær – referent 

 

Fraværende med afbud: 

Pia Stampe Studerende, BSc.merc generel 

Katrine Hauge Lauritsen Studerende, BSc.merc generel 

Louise Arense Roth Pedersen Observatør - faglig vejleder BSc.merc 

Jette Risom Observatør – udd.koordinator, bachelor in Economics / IT 

Annemarie Knabe Petersen  Observatør – Studieservice-sl. 

Susanne Nordestgaard Kaas Observatør – Studieservice-sl. 

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

 

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 uddannelsen overgår til Studieservice den 1.februar 2016. Jette hjælper 

i forbindelse med overdragelsen. 

 

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

studerendes side. 

Punktet er udskudt til næste møde. 

 

4. Godkendelse af linjeændringer, v/ALJ. 

Studienævnet godkendte, at der arbejdes videre med ændring af HA-uddannelserne, således at der 

ikke vil være valgfag på 6. semester. 

De studerende skal opfordres til at tage på udlandsophold på 5. semester. 

 

5. Godkendelse af skemaer for Business Economics & IT og Cand.merc. 

Skemaerne blev godkendt. 
 

6. Godkendelse af årshjulet v/HANNL. 

Årshjulet blev godkendt. 

 

7. Drøftelse om nedlæggelse af exchangeprogram i Slagelse v/ALJ. 

Punktet er udskudt til næste møde. 

 

8. Drøftelse af Høring om valgfagsudbud på cand.merc. 

Der var indkommet 2 svar på høringen. 

Høringen giver ikke anledning til ændring i Studienævnets beslutning af 15. december 2015.  
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9. Drøftelse af resultatstatistik vedr. optælling af fremmøde på 3. semester v/KSC. 

Punktet er udskudt til næste møde. 

 

10. Drøftelse om forslag til løbende statistik over fremmøde på uddannelserne v/KSC. 

Punktet er udskudt til næste møde. 

 

11. Meddelelser fra formanden. 

- Formanden havde ingen meddelelser. 

 

Meddelelser fra studielederen 
- Studielederen havde ingen meddelelser 

 

Meddelelser fra næstformanden 

- Næstformanden havde ingen meddelelser. 

 

12. Evt. 

Hanne: Mødeplan for forår 16 blev drøftet. 

 

 

Lukket del: 

 

1. Censorindberetninger.  
Ingen bemærkninger. 

 

2. Gennemgang af evalueringer E15 v/ALJ. 

Punktet er udskudt til næste møde. 

 

3. Klagesager til behandling/information. 

Ingen bemærkninger. 

 

4. Dispensationsansøgninger. 

 

15/63006 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Odense – afslået 

15/95583 – Disp. til at skrive BP F16 - afslået 

15/95853 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på SDU Odense – imødekommet 

15/95892 – Disp. 4. forsøg i Samf.øko. – afslået 

15/95901 – Disp. 4. forsøg i Brancheanalyse - afslået 

15/96203 – Disp. afmelding af fag E15 – imødekommet 

15/96224 – Disp. ændret eksamensform i Finansiering – afslået 

15/96322 – Disp. til at tage andet fag i stedet for Brancheanalyse – imødekommet 

15/96332 – Disp. til at tage andet fag i stedet for Brancheanalyse – imødekommet 

15/96428 – Disp. afmelding af eksamener E15 – imødekommet 

15/96501 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på ITU – delvist imødekommet 

15/96666 – Disp. bedømmelse af opgave i Finansiering – imødekommet 

15/96668 – Disp. bedømmelse af opgave i Finansiering – imødekommet 

15/96676 – Disp. bedømmelse af opgave i Finansiering – imødekommet 

15/96684 – Disp. fortsættelse af studie trods manglende deltagelse i studiestartsprøven – afslået 

15/96686 – Disp. øgning af ECTS på Company Project – imødekommet 

15/96687 – Disp. til ikke at bruge forsøg i Kvan.ana. del 1 – imødekommet 

15/96692 – Disp. afmelding af valgfag E15 – imødekommet 
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15/96693 – Disp. bedømmelse af EØS - afslået 

15/96698 – Disp. udsættelse af aflev. Speciale – imødekommet 

15/96699 – Disp. tilmelding entreprenørskab – imødekommet 

15/96725 – Disp. afmelding af speciale – afslået 

15/96848 – Disp. til at aflev. BP for sent - afslået 

15/96853 – Disp. til at tage andet fag i stedet for Brancheanalyse – delvist imødekommet 

15/96856 – Disp. til at tage andet fag i stedet for Brancheanalyse – delvist imødekommet 

15/96857 – Disp. til at tage andet fag i stedet for Brancheanalyse – afslået 

15/96861 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag CBS og SDU Kolding – delvist imødekommet 

15/96874 – Disp. ekstra tid til eksamener – imødekommet 

15/96876 – Disp. til ikke at bruge et forsøg på BP – mødekommet 

15/96877 – Disp. bedømmelse af opgave i Finansiering – afslået 

15/96879 – Disp. bedømmelse af opgave i Finansiering – afslået 

15/96883 – Disp. ændre eksamensform i Finansiering - imødekommet 

15/96884 – Disp. til at tage andet fag i stedet for Brancheanalyse – imødekommet 

15/96885 – Disp. forhåndsgodkendelse af fag CBS – imødekommet 

16/222      - Disp. 4. forsøg i Samf.øko. – imødekommet 

 

5. Meddelelser. 

Ingen bemærkninger. 

 

6. Evt. 

Ingen bemærkninger. 

 

 

Mødet sluttede kl. 13.50. 

 

7.1.16 / Hanne Larsen  


