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Referat af Studienævnsmøde 

Onsdag 8. oktober 2014 kl. 13.00 
 

Deltagere: 

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

Rene Nejst Mouritzen Studerende, BSc.merc sport 

Susanna About Taha Studerende, BSc.merc generel 

Nicole Scott Brown Observatør - faglig vejleder BSc.merc 

Pia Stampe Observatør - faglig vejleder BSc.merc 

Niels Lauritzen Observatør – udd.koordinator, bachelor in Economics and IT 

Ulrik Wagner Underviserrepræsentant, BSc.merc Sport  

Kenneth Schultz  Underviserrepræsentant - uddannelseskoordinator,  

 BSc.merc generel 

Hanne Larsen Studienævnssekretær - referent 

 

Afbud: 

Steen Scheuer  Observatør - professor, ILV  

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

Nicolai Krogh Nielsen Studerende, cand.merc. 

 

Velkomst til Susanna About Taha, nyt studiemedlem for de studerende. 

Peder informerede om studienævnets opbygning og hvordan det fungerer. 

 

1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 17. september 2014. 

Referatet blev godkendt.  

 

2. Information fra uddannelsen Business Economics & IT. 

Niels informerede om sidste nyt fra uddannelsen. 

Han kunne samtidig meddele, at der er næsten 100% studenterfremmøde til undervisningen 

 

Er i gang med markedsføring til optag til næste år. 

 

3. Godkendelse af nyt studienævnsmedlem samt valg af næstformand. 

De tilstedeværende studentermedlemmer af studienævnet godkendte Susanna About Taha, som 

nyt medlem af studienævnet. 

 

De tilstedeværende studentermedlemmer af studienævnte valgte Rene Nejst Mouritzen som næst-

formand til studienævnet.  

 

4. Drøftelse om studentermedlemmer af studienævnet skal skrive under på tavshedspligten 

v/Rene. 

Peder kunne informere om, at der ikke skal skrives under på tavshedspligt, da det står i vedtægter-

ne for studienævnet. 

Rene ytrer ønske om drøftelse af, om der fremtidigt skal skrives under på tavshedspligten samt en 

gennemgang af vedtægterne. 

Der var enighed om, at der på det næste studienævnsmøde skal foretages en drøftelse af nævnets 

vedtægter. 
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5. Drøftelse af begrænsning af optag på HA-merit. 

Da der i E15 vil der være et begrænset antal studiepladser på HA-uddannelsen diskuterede studie-

nævnet, om der også skulle indføres en begrænsning af antallet af studiepladser på det særlige for-

løb HA-merit. Studienævnet blev enige om, at et fremtidigt optag på 50 studerende 2 x om året på 

den særlige HA-merit ordning vil være passende. 
 

6. Drøftelse af Valg 2014 til studienævnet.  

Der har været afholdt møde i valg-udvalget og der er fremkommet en del gode forslag. 

Der arbejdes videre med forslagene. 

 

7. Godkendelse af fagbeskrivelser. 
Fagbeskrivelserne blev godkendt med ændringer. 

Hanne sørger for afklaring af fagbeskrivelserne fra Esbjerg på Sportslinjen. 

 

8. Meddelelser. 

Peder informerede om, at den engelsksprogede HA er blevet udskudt 1 år. 

 

Peder informerede om ny procedure i forbindelse med plagiatsager. 

 

9. Evt. 

ingen bemærkninger. 

 

Pia og Nicole forlod mødet kl. 15.20. 

 

Lukket del: 

 

10. Censorindberetninger.  
Ingen bemærkninger. 

 

 

11. Dispensationsansøgninger. 

14/52385 – Endelig merit – imødekommet 

14/52488 – Dispensation tilmelding Professionel Fodbold og Medier – imødekommet 

14/52530 – Dispensation tilmelding Studie- og praktikophold – imødekommet 

14/52547 – Dispensation 4. forsøg i Seminar i Finansiering samt ekstra eksamen i faget -  

                   imødekommet 

14/52552 – Dispensation til at få bedømt sit bachelorprojekt - imødekommet 

14/52723 – Dispensation forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

14/52724 – Dispensation forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 

14/52782 – Dispensation ændring i gruppestørrelse EØS – imødekommet 

14/52828 – Dispensation tilmelding Eksternt regnskab – imødekommet 

14/52843 – Dispensation udsættelse af skrivning af speciale – imødekommet 

14/52870 – Dispensation udsættelse af 1. opgave i VØ del 1 – afslået 

14/52874 – Dispensation udsættelse af 1. opgave i VØ del 1 – afslået 

14/53216 – Godkendelse af studieopholdsaftale - imødekommet 

14/53335 – Dispensation ekstra tid til skriftlige eksamener E14 – imødekommet 

14/53346 – Dispensation til at erstatte 2 obl. fag med et valgfag - afslået 

14/53350 – Dispensation afmelding af undervisning VØ del 1 – imødekommet 

14/53355 – Dispensation til at til eksamen på dansk i stedet for engelsk - imødekommet 

14/53358 – Dispensation udsættelse af 1. års prøven og 4. forsøg i VØ del 2 – imødekommet 

14/53362 – Dispensation til ekstra eksamen i Seminar i Finansiering - imødekommet 
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12. Meddelelser. 

Ingen bemærkninger. 

 

13. Evt. 

Rene informerede om en klagesag, hvor han var indkaldt som medlem.  

 

Mødet sluttede kl. 15.50. 

 

10.10.14 / Hanne Larsen  


