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Referat af Studienævnsmøde  
tirsdag den 13. april 2010 kl. 12.00 
 
Deltagere: 
Peder Madsen Studieleder, HA - formand 
Johannes Harder Underviserrepræsentant, HA 
John Kondrup Underviserrepræsentant, HA 
Thomas Nyborg Studerende, HA21  
Vibeke Toft Müller Observatør – studieleder Bachelor in Economics and IT 
Susie S. Lindhardt Lerche Observatør – sekretær, Bachelor in Economics and IT 
Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær - referent 
 
Afbud: 
Eva Bang Studerende, HA31 - næstformand 
 
Udeblevet: 
Casper Rasch Hansen Studerende, HA Sport 
Flemming Jakobsen Observatør – faglig vejleder 
 
 
Peder indledte mødet med at tilføje et nyt punkt til dagsordenen: punkt 2A 
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 2. marts 2010 

Godkendt uden kommentarer. 
 

2A. Ændring af de næste 2 mødedatoer i Studienævnet 
Det blev besluttet at ændre mødedatoerne pga. skriftlig eksamen den 1. juni. De næste 
møder afholdes derfor tirsdag den 18. maj og onsdag den 16. juni. Oversigt over datoer 
på hjemmesiden er opdateret med de nye datoer. 
 

2. Meddelelser 
- ekstra eksamen i valgfag fra 5. semester i juni måned  
- udsendt mail til de studerende som ikke har afleveret tro og love erklæring i forbindelse 
med 1. obl. opgave i Finansiering  
- udsendt mail til alle undervisere vedr. midtvejsevaluering  
- ændring af fagbeskrivelse i Finansiering – brug af pc og printer 
- åbent hus 
- introarrangement og rustur 
- businessweek i uge 17 
- ny underviser – Troels Troelsen 
- forsinkelsessamtaler 
- dimittendundersøgelse 
- konkurrence om navn til cand.merc. Forandringsledelse 
- hjemmeside for kommende studerende skal oversættes til engelsk 
- 2 fagbeskrivelser (studieophold og praktikrapport) er godkendt af Fakultetet 
- dekanen har godkendt Eva som næstformand 

 
3.   Godkendelse af ændring af fagbeskrivelse for Videregående Kvantitativ Analyse 

Ændring af eksamensformen blev godkendt. 
 

4.   Godkendelse af profilbeskrivelse for cand.merc. Forandringsledelse 
Godkendt med diverse små rettelser. Lene kontakter Kirsten herom. 
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5.  Godkendelser af diverse fagbeskrivelser for cand.merc. Forandringsledelse 

Følgende fagbeskrivelser blev godkendt uden kommentarer: 
 Arbejdssociologien og ledelse - Motivation, teamwork og forandring  
 Erhvervsøkonomisk suppleringsseminar  
 HRM, kultur og forandring  
 Individual Project  
 Organisationspsykologi og forandringer i organisationer  
 Team Project  
 Viden og Vidensledelse  
 Videregående erhvervsøkonomisk metodologi  
 Videregående forandringsledelse, strategi og innovation  

 
6.  Diskussion af nuværende evalueringsskema til undervisningsevaluering af Bsc. 

merc. forår 2010 m.h.p. eventuelle ændringer 
Peder uddelte CBS’ evalueringsskema til inspiration.  
John pointerede, at de skal fremgå af evalueringsskemaet, at det er Studienævnet, der 
evaluerer – og ikke Instituttet, som det fremgik i efteråret. 
Peder foreslog, at han går en runde på de forskellige hold, hvor han fortæller, hvorfor det 
er vigtigt at de studerende evaluerer undervisningen. Peder kunne samtidig uddele eva-
lueringsskemaet og vente på at de studerende har svaret, hvorefter han kan indsamle 
besvarelserne. Det bør give en højere svarprocent. 
Det blev foreslået, at fagene bør samles på et skema, så de studerende ikke skal udfylde 
mange skemaer. 
Det blev ligeledes foreslået, at der bør tyndes ud i spørgsmålene.  
Der var bred enighed om disse forslag. 

 Peder udarbejder snarest et udkast til ændret evalueringsskema, som sendes i høring i 
Studienævnet.  
Vibeke tilbød Peder at han kan få det evalueringsskema der bruges på det internationale 
studie. 

 Der var enighed om at evalueringen skal finde sted senest medio maj. 
  
7. Godkendelse af valgfagsudbud og fagbeskrivelser 

Godkendt. 
Lene udsender nu fagbeskrivelserne til alle studerende på 4. semester (Almen og Sport). 
Der afholdes præsentationsrunde af fagene fredag den 23. april – de studerende skal 
vælge fag senest den 7. maj. Når de studerende har valgt beslutter Torben og Peder hvil-
ke fag der skal oprettes – disse fag sendes efterfølgende til godkendelse i Fakultetet. 

 
8. Evt.  

Intet. 
 
 Vibeke og Susie forlod mødet. 
 
9. Meddelelser (lukket punkt) 
 - dispensation til at aflevere obl. opgave i Finansiering  

- forhåndsgodkendelse til merit givet til 2 internationale studerende 
- dispensation til at deltage i re-eksamen i Project and methodology 1 for 2 internationale 
studerende 

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

punkt) 
 

 J.nr. 02/2010 - genbehandling af ansøgning om merit – godkendt 
 
 J.nr. 19/2010 - ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – godkendt 
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 J.nr. 20/2010 - ansøgning om merit for IT & Økonomi – godkendt 
 

J.nr. 21/2010 - ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – godkendt 
 
 J.nr. 25/2010 - dispensation til 4. eksamensforsøg i EDB – imødekommet 

  
 J.nr. 26/2010 - dispensation til 4. eksamensforsøg i EDB – imødekommet 
 
 J.nr. 27/2010 - ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – godkendt 
 
 J.nr. 28/2010 – ansøgning om 4. eksamensforsøg i Regnskab og MAKRO – udsat til efter-

året 
 
12.  Sager til behandling Bachelor in Economics and IT (lukket punkt) 
  
 J.nr. 17/2010 – ansøgning om merit – godkendt 
 
 J.nr. 18/2010 - ansøgning om merit – godkendt 
 
 J.nr. 22/2010 – dispensation til 4. eksamensforsøg i Corporate Finance – imødekommet 

 
J.nr. 23/2010 – dispensation til at deltage i re-eksamen – ændret til meddelelsespunkt 

 
 J.nr. 24/2010 – dispensation til at deltage i re-eksamen – ændret til meddelelsespunkt 
 
 
13. Sager til behandling cand.merc. (lukket punkt) 
 Ingen. 
  
14.  Evt. 
 Intet. 

 
Mødet sluttede ca. kl. 14.30. 

 
  

 
20.4.2010 /Lene F. Jakobsen (ref.) 


