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Referat af Studienævnsmøde  
tirsdag den 2. november 2010 kl. 12.00 
 
Deltagere: 
Peder Madsen  Studieleder, HA (formand) 
John Kondrup Underviserrepræsentant, HA 
Johannes Harder Underviserrepræsentant, HA 
Thomas Nyborg Studerende, HA Almen  
Casper Rasch Hansen Studerende, HA Sport  
Kenneth Schultz Observatør – uddannelseskoordinator, HA 
Vibeke Toft Müller Observatør – studieleder Bachelor in Economics and IT 
Maria Lang Observatør – sekretær, HA 
Michelle Wimmer Observatør – faglig vejleder 
Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær – referent 
 
Afbud: 
Steen Scheuer  Observatør – professor  
Eva Bang Studerende, CMFL (næstformand) 
Susie S. Lindhardt Lerche Observatør – sekretær, Bachelor in Economics and IT  
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 6. oktober 2010 

Godkendt uden kommentarer. 
 

2. Meddelelser fra formanden: 
- fagbeskrivelser til nye fag på 4. og 6. semester af HA sport har været i høring fra Esbjerg – 
godkendt uden kommentarer. Kun ændring i litteratur 
- forløbsanalysen er forsinket og forventes færdig primo november. Punkt på næste møde 
- task force vedr. engelsksproget HA-profil er i fuld gang 
- task force vedr. master er lige ledes i fuld gang – der arbejdes på hhv. MBA eller MPM 
- der har været afholdt brobygning 27.-29. oktober. Forløbet vil blive evalueret - og det kan 
gøres bedre! Blandt andet skal eleverne ikke deltage i øvelsestimer – det får de ikke noget ud 
af 
- der afholdes valg til Studienævnet den 23.-24. november – 5 studerende og 3 VIP stiller op 
- der afholdes gæsteforelæsning med Steen Bocian fra Danske Bank den 26. november 
- der afholdes gæsteforelæsning for sportholdene hhv. 17. november og 1. december 
- der er pt. intet nyt vedr. flytningen 
- der er ingen studerende der har meldt sig til Kenneths studiemiljøgruppe for studerende på 
HA genere – Kenneth vil selv forsøg at finde nogen der er interesseret i at deltage 
 

3.   Drøftelse af strategi SAMF 2015 
Udsat til næste møde, da Institutmødet den 26. oktober blev udsat til 17. november. 
 

4. Beslutning af regler vedr. forebyggelse af eksamenssnyd 
 Intet nyt i forhold til sidste møde. Punktet blev derfor udsat. Kenneth arbejder på at få svar på 

vores forespørgsler.  
Lene nævnte at vi ikke må skrive eksamensnumre på bordene. Maria foreslog at vi i stedet 
skriver numre fra 1-xx på bordene. De studerende får oplyst bordnummer af tilsynet. 
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5.  Beslutning af regler om overholdelse af tidsfrister 

Lene har kontaktet Alice Borbély omkring fakultetets regler vedr. overholdelse af tidsfrister. 
Ifølge Alice findes der ikke andre regler end Eksamensreglerne. Alice så ingen problemer i at 
vi fremover er mere strikse med at de studerende overholde alle tidsfrister. 
Lene havde skrevet udkast til en mail til studerende om stramningerne. Mailen blev godkendt 
med enkelte rettelser. Lene udsender mailen til alle studerende på HA-studierne. Maria udsen-
der mailen til alle studerende på CMFL. Susie oversætter og udsender mailen til alle studeren-
de på Bachelor in Economics and IT. 

 
6. Hvordan skal litteraturen fremgå af fagbeskrivelserne? 

Kenneths oplæg blev godkendt – dog skal der også nævnes januar og februar (ikke kun august 
og september). Peder udsender oplægget til alle VIP på campus Slagelse. 

 
7. Ændring af længden på eksaminationstiden i 2 fag 

Peder udleverede bilag som beskrev begrundelsen for at ændre eksaminationstiden fra 30 til 
20 minutter pr. studerende i fagene Organisation samt IT & Økonomi. Der var enighed om at 
gennemføre ændringen for begge fag. Lene har rettet fagbeskrivelserne. 
 

8. Godkendelse af fagbeskrivelse til kandidatspecialet 
Hele afsnittet omkring aflevering er forkert i forhold til hvordan proceduren for aflevering af 
opgaver er i Slagelse. Kunne man i stedet skrive noget i retning af ”Aflevering af specialet 
skal følge det enkelte campus’ regler og retningslinjer”? 

 
9. Godkendelse af fagbeskrivelse til Bachelor in Economics and IT 

Fagbeskrivelser for F11 blev udleveret i kopi. Der var diverse små rettelser vedr. undervis-
nings- og eksamenstidspunkter. Peder retter dette med Susie. Følgende fagbeskrivelser blev 
godkendt med de få rettelser: 
 
2. semester: 
Economics 
Advanced Business Economics 
Database Design and Applications 
Application Structures 
Accounting 
 
4.semester: 

 Corporate Finance 
Applying Patterns 
Web Application Development 
Software Project Management 
Organisational Theory 
 
6. semester: 
Internship 

 
10. Evt.  

Casper nævnte, at de studerende alligevel ikke, som først oplyst, må medbringe PC og printer 
til den skriftlige eksamen i Sportsøkonomi. Grunden er at den fagansvarlige mener at eksamen 
skal foregå i terminalrum eller skrives i hånden, da der ikke må medbringes hjælpemidler til 
denne eksamen. Når vi flytter, har vi ikke længere terminalrum til rådighed. Peder vil under-
søge, som det er muligt at anvende terminalrummene her på Willemoesvej i januar måned. 
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 Kenneth, Maria, Michelle og Vibeke forlod mødet. 
 
11. Meddelelser (lukket punkt) 
 Intet. 

 
12.  Censorindberetninger (lukket punkt) 

Ingen kommentarer. 
  
13. Sager til behandling HA Almen, HA generel, HA Sport og HA-merit (lukket punkt) 

j.nr. 78/2010 - dispensation til 4. forsøg i obl. opgave i Finansiering - imødekommet 
j.nr. 79/2010 - dispensation til 4. forsøg i Marketing - imødekommet 

 j.nr. 80/2010 - dispensation til 4. forsøg i Bachelorprojekt - imødekommet 
 j.nr. 81/2010 - dispensation til 5. forsøg i Mikro 1 - afvist 
 j.nr. 91/2010 - forhåndsgodkendelse af merit til udlandsophold – afventer fagbeskrivelser 
 j.nr. 92/2010 - forhåndsgodkendelse af merit til udlandsophold – afventer fagbeskrivelser 
 j.nr. 93/2010 - merit for statistikdelen af Kvantitativ Analyse - imødekommet 
 j.nr. 94/2010 - forhåndsgodkendelse af merit til udlandsophold – afventer fagbeskrivelser 
 j.nr. 95/2010 - forhåndsgodkendelse af merit til udlandsophold – afventer fagbeskrivelser 
 j.nr. 96/2010 - forhåndsgodkendelse af merit for 1 valgfag - imødekommet 
 j.nr. 97/2010 - merit for statistikdelen af Kvantitativ Analyse – imødekommet 
 j.nr. 98/2010 - merit for statistikdelen af Kvantitativ Analyse – imødekommet 
 j.nr. 99/2010 - merit for statistikdelen af Kvantitativ Analyse – imødekommet 
 j.nr. 100/2010 - forhåndsgodkendelse af merit til udlandsophold – imødekommet 

j.nr. 101/2010 - forhåndsgodkendelse af merit til udlandsophold – afventer fagbeskrivelser 
j.nr. 102/2010 - dispensation til ekstra ordinær eksamen i VØ – imødekommet 
j.nr. 103/2010 - forhåndsgodkendelse af merit til udlandsophold – imødekommet 

 
14.  Sager til behandling Bachelor in Economics and IT (lukket punkt) 
 j.nr. 82/2010 - dispensation til 5. forsøg i Corporate Finance - imødekommet 
 j.nr. 83/2010 - dispensation til at fortsætte selvom 1. årsprøven ikke er bestået - imødekommet 
 j.nr. 84/2010 - dispensation til at arbejde alene om gruppeopgaver i 2 fag - imødekommet 
 j.nr. 85/2010 - merit for 1 valgfag - imødekommet 
 j.nr. 86/2010 - forhåndsgodkendelse af merit for 1 valgfag - imødekommet 

j.nr. 87/2010 - forhåndsgodkendelse af merit for 1 valgfag - imødekommet 
 j.nr. 88/2010 - forhåndsgodkendelse af merit for 1 valgfag - imødekommet 

j.nr. 89/2010 - forhåndsgodkendelse af merit for 1 valgfag - imødekommet 
j.nr. 90/2010 - forhåndsgodkendelse af merit for 1 valgfag - imødekommet 

  
15. Sager til behandling cand.merc. (lukket punkt) 
 Ingen sager. 
  
16.  Evt. 
 Intet. 
 
 Mødet sluttede ca. kl. 15.00. 
  

 
09.11.2010 /Lene F. Jakobsen (ref.) 


