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Referat af Studienævnsmøde  
tirsdag den 7. december 2010 kl. 12.00 
 
Deltagere: 
Peder Madsen  Studieleder, HA (formand) 
John Kondrup Underviserrepræsentant, HA 
Johannes Harder Underviserrepræsentant, HA 
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 
Louise Jørgensen Observatør – faglig vejleder 
Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær – referent 
 
Afbud: 
Eva Bang Studerende, CMFL (næstformand) 
Thomas Nyborg Studerende, HA Almen  
Susie S. Lindhardt Lerche Observatør – sekretær, Bachelor in Economics and IT  
 
Udeblevet: 
Steen Scheuer  Observatør – professor  
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 2. november 2010 

Godkendt uden kommentarer. 
 

2. Meddelelser fra formanden: 
- Valg til Studienævn pr. 1. januar 2011- 4 studerende stillede op. Følgende blev valgt Casper 
Rasch Hansen, Eva Bang og Binnur Fidan. Valgdeltagelsen blandt de studerende var på 15% - 
studienævnet skal arbejde for at dette bliver højere til næste valg – punkt på næste møde. 
3 undervisere stillede op - Peder Madsen, Anders Bordum og Jan Sørensen – alle blev valgt.  
Peder takkede Thomas Nyborg samt John og Johannes for deres arbejde i Studienævnet.  
- der er pt. 13 studerende, som har søgt ind på HA-merit med studiestart i februar. Vi afholder 
introdag for dem den 21. januar 
- der er pt. 6 studerende, som har søgt ind på cand.merc. pr. 1. februar 
- flytning til nye lokaler – vi har fået tildelt 5 lokaler (auditoriet + 3 lokaler til 60 personer og 1 
lokale til 48) – det bør give os mulighed for at lægge bedre skemaer fra forårssemestret. Der er 
rundvisning i de nye lokaler den 15. december – medlemmerne i Studienævnet skal inviteres 
- dekanen har igangsat undersøgelse af administrative arbejdsgang og der vil ske ændringer i 
Studienævnets arbejde, da flere opgaver skal ligge i et koordinerende studienævn for er-
hvervsøkonomi 
- Susie, som er sekretær på det internationale studie, er pt. sygemeldt på ubestemt tid. Der er i 
dag startet en vikar for hende 
- de 5 studieledere for erhvervsøkonomi har besluttet at service-, logistik- og handelsøkonomer 
fremover skal kunne optages på lige fod med markedsførings- og finansøkonomer på HA-
merit. Dette vil gælde fra optaget i september 2011. Service-, logistik- og handelsøkonomer 
skal følge nøjagtig samme forløb som markedsførings- og finansøkonomer 
- universitetet har besluttet at der fra januar 2012 ikke længere vil forekomme papir-eksamener  
- ansøgere til HA-merit skal fremover ikke længere fremsende kopi af eksamensbevis fra 
gymnasiel uddannelse, men alene optages på baggrund af den kortere videregående uddannel-
se  
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3.   Diskussion af Forløbsanalysen 

Forløbsanalysen, som beskriver hvordan det går med vores studerende, hvor mange der fort-
sætter på 2. og 3. år osv. er endnu ikke færdig. Punktet er derfor udsat til næste møde, hvor vi 
forventer at have modtaget analysen fra Fakultetet. 
 

4. Høring om nye studieordninger og præsentation af uddannelser på hjemmesiden 
 Der var enighed om at vi vælger punkt 1B og 2B. Lene giver Alice Borbély besked herom. 
 
5.  Status på evaluering 

Patrick er i fuld gang med at udarbejde spørgeskemaerne. Evalueringen skal ske i uge 50. Be-
sked til de studerende om evalueringen skal sendes fra Maria eller Lene. Underviserne skal 
kunne komme med kommentarer til spørgeskemaerne – Peder kontakter Patrick herom. 

 
6. Drøftelse af strategi SAMF 2015 

Studienævnet gennemgik kommentarerne fra VIP’erne. Peder og Lene retter dokumentet og 
sender det til Jan Guldager på Fakultetet. 

 
7. Beslutning af regler vedr. forebyggelse af eksamenssnyd 

Kenneth har fået svar på vores forespørgsel vedr. videooptagelse ved skriftlige eksamener – 
det er ikke tilladt. Der er pt. heller ikke mulighed for at anvende systemer der registrerer de 
studerendes brug af tastaturet. Der er dermed ingen konklusion vedr. skærpelse af reglerne for 
brug af bærbar PC.  I stedet bør vi påtænke ny eksamensformer, som kan mindske eksamens-
snyd.  
 

8. Orientering om ny engelsksproget BSc. Merc. (HA) 
Arbejdet med at ændre vores nuværende Professionsbachelor i Economics and IT til en en-
gelsksproget HA-uddannelse er i fuld gang. Uddannelsen vil tidligst blive udbudt pr. 1. sep-
tember 2012. Uddannelsen vil blive en ny profil til den nuværende HA-studieordning. Profil 
og alle fag skal godkendes i Studienævnet inden de sendes til godkendelse i Fakultetet. 

 
9. Godkendelse af eksamensplaner for januar 2011 
 Eksamensplaner for HA-studierne og cand.merc blev udleveret på mødet og der var ingen 

kommentarer hertil. 
 
10. Godkendelse af lærerpåsætning for F11 

Peder fortalte kort om processen med at finde undervisere til næste semester. Desværre har 
Lars H. Andersen meddelt at han ikke længere ønske at undervise for os. Laurits har lovet at 
tage al undervisning i Kvantitativ analyse (2. del) – til gengæld skal vi finde en ny underviser 
til Videregående Kvantitativ analyse. Pga. vores nye auditorium vil der kun blive 1 forelæs-
ningshold for alle studerende i hvert fag. Der vil blive ændring i antallet af øvelseshold. Dette 
skal dog aftales med fagleder og/eller underviser. Hvis det besluttes at sætte antallet af øvel-
seshold meget ned, skal vi meddele de studerende at vi naturligvis vil forøge antallet af øvel-
seshold, hvis det viser sig at der møder flere studerende op end vi havde regnet med. 
 

11.  Beslutning om indstilling til ændring af lektionstider 
 Det blev besluttet, at indstille til campuschefen, at lektionstiderne fra forårssemestret ændres 

til følgende: 
Lektion 1 08.15-09.00 
Lektion 2 09.15-10.00 
Lektion 3 10.15-11.00 
Lektion 4 11.15-12.00 
Lektion 5 12.15-13.00 

Lektion 6 13.15-14.00 
Lektion 7 14.15-15.00 
Lektion 8 15.15-16.00 
Lektion 9 16.15-17.00 
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 Frokostpausen er dermed slettet og derfor vil det være nemmere at lægge undervisningsmodu-

ler på 3 og 4 lektioner. Hvis studerende har mere end 4 lektioner pr. dag vil der blive en mel-
lemtime. Dette betyder, at de studerende ikke skal vente hele frokostpausen på 1 lektion. Sam-
tidig vil det betyde, at kantinen ikke skal servicere alle studerende på engang, da frokostpau-
sen reelt kan ligge fra 11.00-14.00. 

 
12. Evt.  

Kenneth ønskede kort drøftelse af studiekulturen på specielt HA sport – 3. semester. Det er 
konstateret at der stort set ikke møder studerende op til øvelsestimerne. Kenneth har udsendt 
en mail til holdet herom. 3 studerende har kommenteret herpå. Peder går videre med det og ser 
efter muligheden for at de faglige vejledere kan interviewe de studerende i løbet af februar 
måned for at finde ud af hvorfor de studerende ikke møder op. Det kan evt. være at deres for-
ventninger til uddannelsen er forkert. 

 
 Kenneth, Maria, Michelle og Vibeke forlod mødet. 
 
13. Meddelelser (lukket punkt) 
 Intet. 

 
14.  Censorindberetninger (lukket punkt) 

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

j.nr. 66/2010 - genbehandling af klage over afgørelse - afgørelse fastholdt 
 j.nr. 77/2010 - genbehandling af klage over afgørelse - nye oplysninger i sagen - ny ansøgning 

j.nr. 91/2010 - forhåndsgodkendelse af merit til udlandsophold - imødekommet 
j.nr. 92/2010 - forhåndsgodkendelse af merit til udlandsophold - imødekommet 

 j.nr. 95/2010 - forhåndsgodkendelse af merit til udlandsophold - imødekommet 
j.nr. 100/2010 - forhåndsgodkendelse af merit til udlandsophold - imødekommet 

 j.nr. 104/2010 - dispensation til at blive tilmeldt eksamen - imødekommet 
j.nr. 105/2010 - dispensation til 4. eksamens-forsøg i Statistik (gruppeopgave) - afvist 
j.nr. 106/2010 - dispensation til 4. eksamens-forsøg i Statistik (gruppeopgave) - imødekommet 
j.nr. 107/2010 - godkendelse af studieophold - imødekommet 
j.nr. 108/2010 - forhåndsgodkendelse af fag på summerschool - afvist 
j.nr. 109/2010 - forhåndsgodkendelse af fag på summerschool - afvist 
j.nr. 110/2010 - forhåndsgodkendelse af fag på summerschool - afvist 

 j.nr. 111/2010 - dispensation til at blive tilmeldt eksamen - imødekommet 
 j.nr. 112/2010 - dispensation til at blive frameldt Bachelorprojekt - imødekommet 

j.nr. 119/2010 - merit for flere fag - imødekommet 
j.nr. 120/2010 - dispensation til ekstra tid til skr. eksamen pga. ordblindhed - afventer doku-
mentation fra den studerende. Når denne foreligger træffes en afgørelse 

 
16.  Sager til behandling Bachelor in Economics and IT (lukket punkt) 
 j.nr. 113/2010 - merit for 1 valgfag - imødekommet 

j.nr. 114/2010 - merit for flere fag - imødekommet 
j.nr. 115/2010 - merit for flere fag - imødekommet 

 j.nr. 116/2010 - merit for flere fag - imødekommet 
 j.nr. 117/2010 - merit for flere fag - imødekommet 

j.nr. 118/2010 - dispensation til at blive tilmeldt eksamen - imødekommet 
 j.nr. 121/2010 - dispensation til 4. eksamensforsøg - afventer ansøgning fra den studerende. 

Når denne foreligger træffes en afgørelse 
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17. Sager til behandling cand.merc. (lukket punkt) 
 Ingen sager. 

 
18.  Evt. 
 Intet. 
 
 Mødet sluttede ca. kl. 15.30. 
  

 
10.12.2010 /Lene F. Jakobsen (ref.) 


