
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse 

  Syddansk Universitet 
 

1 

 

Referat af Studienævnsmøde 

Tirsdag 8. marts 2016 kl. 12.00 
 

Deltagere: 

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

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

(obs), Hanne Larsen (ref.) 

 

Fraværende med afbud: 

 Pia Stampe, Susanne Nordestgaard Kaas (obs), Steen Scheuer (obs). Karen Buchgraitz (obs) 

 

Fraværende uden afbud: 

 

Indledningsvis var der præsentation af Anita (ny studerende i studienævnet) samt studienævnets med-

lemmer. 

 

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

Referatet blev godkendt. 

 

2. Information fra uddannelsen Business Economics & IT. 

Annemarie foreslog, at punktet blev nedlagt, som et fast punkt og at når der var nye informationer, 

ville det blive sat på dagsordenen. 

Den ansvarlige for uddannelsen Niels Lauritsen spørges forud for studienævnsmødet om der er nyt 

at orientere om og er velkommen på studienævnsmødet med evt. nyt om uddannelsen. 

 

3. Godkendelse af ændring af praksis af mødetidspunkt ved mundtlige eksamener v/(Karen). 

Kenneth informerede lidt om baggrunden for dette punkt. Det har været afprøvet i forbindelse med 

et par omprøver i februar 16. 

Studienævnet godkendte, at ved mundtlige eksamener, vil der blive indkaldt 75% af de studeren-

de, der skal eksamineres denne dag, til eks. kl. 9.00 og de sidste 25% omkring 12.30. 

De studerende vil på forhånd kunne se en rækkefølge på nettet (i BlackBoard). Er den studerende 

ikke til stede, når det bliver hans/hendes tur, anses de for at være udeblevet. Det er de studerendes 

eget ansvar, at være til stede ved eksamenslokalet, når det er deres tur på listen. 

Det blev diskuteret, om der skal være tidspunkter på listen over rækkefølge. Det blev besluttet, at 

det skal der ikke. Det blev også diskuteret, om de studerende skal råbes op om morgenen og over 

middag, så de bedre kan estimere, hvornår det er deres tur. Det blev også besluttet at undlade det-

te. 

 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser. 

I forvejen var udsendt en oversigt over fagbeskrivelser med links til dem, der er kommet ind. Stu-

dienævnet nåede ikke at gennemgå alle fagbeskrivelser. Manglende fagbeskrivelser sendes i hø-

ring, således at alle bliver godkendte inden de skal sendes til godkendelse i dekanatet. 

Rie Thomsen foreslog, at der skal være generelle regler for størrelsen af pensum. Ud fra det blev 

følgende retningslinjer vedtaget: 

Litteratur: for et 10 ECTS fag = ca. 1000 sider grundbog og for et 5 ECTS fag = ca. 500 sider 

grundbog. Videnskabelige artikler kan reducere i sideantallet og er der mange artikler, skal de ikke 

nødvendigvis stå i fagbeskrivelsen, men kan oplyses, når studienævnet indkalder til ”Ændring af 

pensum til eksamenen” før eksamenerne påbegyndes. 
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Anna oplyste, at der var for lidt variation i eksamensformerne på cand.merc. uddannelserne. 

Rie pegede på, at man bør gøre de fagansvarlige opmærksom på samt ændringer i aftaler om nor-

mer og at normen på IMM er ½ time til læsning af opgave, eksamination og votering med mindre 

andet aftales med institutleder/forskningsprogramleder. Hvis de ikke er opmærksomme på det, kan 

de komme til at bruge for megen tid på eksamensarbejdet i forhold til, hvad de får timer for.  

Ligeledes skal underviserne informeres om regler for brug af gæsteforelæsere, som skal aftales 

med forskningsprogramleder. 

Kenneth anførte, at take-home eksamener er problematiske, da man ikke kan tjekke, hvem der har 

besvaret opgaverne. 

Denne problemstilling er ekstra problematisk for obligatoriske fag. F.eks. indeholder fagbeskrivel-

sen for Regnskab en take-home eksamen og generelt er det svært at identificere de aktiverende læ-

ringsaktiviteter i dette fag. Det kan derfor frygtes, at fremmødet til faget ville blive lille. Hvis man 

af økonomiske og/eller pædagogiske årsager ønsker take-home opgaver til eksamen (på trods af 

svaghederne vedr. identifikation), så kunne det overvejes at anvende denne eksamensform relativt 

mere på valgfag. 

 

5. Forhåndsgodkendelse af valgfag fra SDU Odense 

Punktet sendes i skriftlig høring på grund af tidsnød. Jævnfør også bemærkninger ovenfor. 

 

6. Drøftelse af oplæg til registrering og optælling på øvelseshold v/KSC. 

Punktet udskydes til næste gang. 

 

7. Drøftelse af uddannelsesberetningen v/ALJ 
Punktet udskydes til næste gang. Anna har siden indkaldelsen blev sendt ud fået udsættelse af af-

leveringsfristen. 

 

8. Drøftelse om der skal være et emnekatalog til Bachelorprojekter v/ALJ. 
Punktet udskydes til næste gang. 

 

9. Godkendelse af linjeændring og profilansvarlig på GMIM v/ALJ. 
Studienævnet godkendte ændringen og den nye profilansvarlige Jesper Strandskov på baggrund af 

bedre forskningsdækning og mulighed for en vis samdrift med tilsvarende fag i Odense. Rie 

Thomsen bemærkede, at det er væsentligt at opretholde profilansvar og ansættelser i Slagelse, så 

der er et attraktivt undervisnings- og forskningsmiljø til at underbygge uddannelserne. 

 

10. Meddelelser fra formanden. 

- Information om godkendelse af nyt studentermedlem i Studienævnet Anita Wind Andersen 

- Information om datoer for fælles sommereksamener på tvære af Campusser 

- Information om høring vedr. adgang til omprøver i IT og Økonomi sommer 16. 

 

Meddelelser fra studielederen 
- Ingen meddelelser. 

 

 

Meddelelser fra næstformanden 

- Ingen meddelelser. 

 

11. Evt. 

Kenneth informerede om, at der er bestyrelsesmøde på SDU 4. april 2016, der er møde i hoved-

samarbejdsudvalget den 7. april 2016 og derefter vil ansatte på SDU blive informeret. 
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Lukket del: 

 

1. Censorindberetninger.  
Ingen bemærkninger. 

 

2. Klagesager til behandling/information. 

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

 

3. Dispensationsansøgninger. 

 

16/5840   – Disp. 4. forsøg i Finansiering – imødekommet 

16/5842   – Disp. til at erstatte Brancheanalyse med andet fag – imødekommet 

16/5844   – Disp. til at få slettet eksamensforsøg i Organisation - imødekommet 

16/5871   – Disp. til at erstatte Finansiering med fag på CBS – delvist imødekommet 

16/5880   – Endelig merit – imødekommet 

16/5891   – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/5894   – Disp. ny studieplan – imødekommet 

16/5934   – Endelig merit – imødekommet 

16/5962   – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – delvist imødekommet 

16/5966   – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – delvist imødekommet 

16/5970   – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/5977   – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – delvist imødekommet 

16/5983   – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – delvist imødekommet 

16/6227   – Disp. til at få bedømt Bachelorprojekt – imødekommet 

16/6573   – Disp. ekstra tid – imødekommet 

16/7516   – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/7542   – Disp. forhåmdsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/7733   – Endelig merit – imødekommet 

16/7741   – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/7745   – Disp. forhåndsgodkendelse af fag på CBS – imødekommet 

16/7818   – Endelig merit – imødekommet 

16/7828   – Disp. tilmelding af fag F16 – imødekommet 

16/7829   – Disp. ekstra tid – delvist imødekommet 

16/7984   – Disp. tilat få annulleret eksamensforsøg – imødekommet 

16/7985  – Disp. 4. forsøg i IT og Økonomi - afslag 

16/7990   – Endelig merit – imødekommet 

16/7995   – Disp. ekstra tid til eksamener – delvist imødekommet 

16/8983   – Disp. skift af valgfag - imødekommet 

16/9040   – Disp. annullering af eksamensforsøg - afslag 

16/10315 – Disp. øgning af ECTS-vægtning – afslag 

 

 

 

4. Meddelelser. 

Ingen meddelelser. 

 

5. Evt. 

Kenneth informerede om en verserende studentersag. 
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Karen forlod mødet kl. 14.10 

Louise forlod mødet kl. 14.30 

Katrine forlod mødet 14.55. 

 

Mødet sluttede kl. 15.10. 

 

9.3.16 / Hanne Larsen  


