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Referat af Studienævnsmøde  
onsdag den 16. juni 2010 kl. 12.00 
 
Deltagere: 
Peder Madsen Studieleder, HA – formand 
John Kondrup Underviserrepræsentant, HA 
Eva Bang Studerende, HA31 – næstformand 
Thomas Nyborg Studerende, HA21  
Casper Rasch Hansen Studerende, HA Sport  
Maria Lang Observatør – sekretær, HA 
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: 
Johannes Harder Underviserrepræsentant, HA 
Steen Scheuer  Observatør – professor  
 
Udeblevet: 
Flemming Jakobsen Observatør – faglig vejleder 
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 18. maj 2010 

Godkendt uden kommentarer. 
 

2. Meddelelser 
fra formanden 
- der afholdes dimission på HA Almen Erhvervsøkonomi den 26. juni. Der er 54 potentiel-
le dimittender – dog er der max. 27 der dimitterer 
- ansøgere: der er pt. 84 ansøgere (inkl. 10 på sport), 48 på merit og 30 på cand.merc. 
- rektor Jens Oddershede har opfordret til at der gøres mere for at fange eksamenssnyd 

 - de erhvervsøkonomiske studier i Odense arbejder pt. på at ændre adgangskravet til 
Bachelorstudierne. Der er foreslået at der kan afholdes en forventningsafstemningssam-
tale med de studerende, som har under 6,0 i gennemsnit på deres adgangsgivende ek-
samen. Fakultetet er ved at undersøge om det evt. skal gælder for alle campusser 

 - Fakultetet er ved at kortlægge de administrative arbejdsgange 
fra næstformanden 
- der har været afholdt fest med ca. 50 deltagere. Alt i alt en god fest – som gav over-
skud 

 
3.   Godkendelse af fagbeskrivelser og studieordning for Bachelor i Economics and 

IT 
Der er ganske få ændringer til fagbeskrivelserne og studieordningen. Peder tager disse 
ændringer med Vibeke og Susie inden dokumenterne sendes til godkendelse i Fakultetet. 
Ellers ingen kommentarer til fagbeskrivelserne, som dermed betragtes som godkendt: 
 
Subjects 1 semester  
Introductory Business Economics 
Descriptive Economics 
Introductory Programming 
Systems Development 
 
Subjects 3 semester  
Corporate Finance 
Accounting 2 
Programming in the large with Database 
Unified Processes 
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Subjects 5 semester  
International Business Law 
Marketing 
IT Strategy in business 
Scientific Communication (Project and Methodology II) 
 
Subjects 7 semester  
Social Science and Methodology (Project and Methodology III) 
Innovation, Experience Economy and Environmental Management (elective) 
E-business and E-commerce Strategy and Management (elective) 
Bachelor    

  
4.   Høring vedr. fagbeskrivelser til fællesfag for E10 

ECTS-fordelingen i faget VØ bør nævnes ligesom det er gjort i Kvan.ana. 
Peder ønsker at VØ ændres til et mere driftsøkonomisk fag. Ellers ingen kommentarer. 
 

5.  Godkendelse af lærerpåsætning for E10 
Vibeke påpegede at det er vigtig at de studerende sport 1. semester har øvelseshold for 
sig selv og ikke sammen med øvrige studerende. 
Studienævnet lagde op til at øvelsesholdene ændres, hvis det viser sig at der ikke møder 
studerende op til timerne. Ellers godkendt. 

 
6.  Fortsat drøftelse vedr. brugerinput i forbindelse med flytning af campus 

Intet nyt. 
 

7. Indledende drøftelse i forbindelse med strategi 2011-2015 for studienævnet 
Der er deadline til fakultetet den 6/12-10, næsten samtidig med at der af valg til studie-
nævnet. Det nuværende studienævn påbegynder arbejdet med den nye strategi og det 
kommende studienævn arbejder herefter videre med det.  
Peder og John arbejder videre med notatet om studenteroptag. 
John mener i øvrigt, at der bør være flere af instituttets ansatte udenfor studienævnet, 
som deltager i strategiarbejdet. 
 

8. Godkendelse af re-eksamensplan for august 2010 
Lene har stadig ikke fået nyt fra Odense vedr. skriftlige eksamener, men arbejder allige-
vel med planen for re-eksamen. 
 

9. Drøftelse af eksamenssnyd 
 Eva fremlagde kritik vedr. snyd ved skriftlige eksamener. Det ledende tilsyn fra den på-

gældende eksamen har skriftligt kommenteret sagen – svaret blev uddelt. 
Der var en lang diskussion om hvad vi kan gøre for at mindske snyd. 
Lene fortalte at pedellerne har fået besked om at der skal være mere plads mellem bor-
dene i lokalerne, når vi har mulighed for at bruge lokale 1+2+3. 
Følgende blev foreslået: 
Videoovervågning  
Faste pladser til de studerende 
Fordelingen af hvem der bruger hvilke toiletter 
Bedre placering af tilsyn – bl.a. bag i lokalet 
Tilsyn skal have mere styr på hvilke hjælpemidler der er tilladt 
Studienævnet kræver at det fremover vil være muligt at slukke for det trådløse internet, 
når der afholdes eksamen 
Antallet af tilsyn bør øges 
Det skal præciseres at der ikke må bruges internet ved forberedelse til mundtlig eksamen 
Det bør undersøges om vi har mulighed for at afholde eksamen i større lokaler – f.eks. 
haller 
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10. Evt.  

Intet 
 
 Maria, Vibeke og Susie forlod mødet. 
 
11. Meddelelser (lukket punkt) 
 - 4 studerende som har fået dispensation til at få bedømt obl. opgave selv om det var 

afleveret for sent  
- 4 studerende har klaget over bedømmelsen af obl. opgave i FIN 
- Studienævnet diskuterede de problemer der har været med at studerende kommer for 
sent til eksamen og afleverer opgaver efter tidsfristen er overskredet. Emnet er sat på 
som et beslutningspunkt til næste møde, som afholdes i august måned 

 
12.  Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Ingen. 
 
13. Resultat af evaluering af undervisningen fra F10 
 Generelt var det positive evalueringer. Svarprocenten er blev bedre end tidligere. 

Tilrettelæggelsen af fremtidig evaluering diskuteres i studienævnet i nær fremtid. 
 
14.  Sager til behandling HA Almen, HA generel, HA Sport og HA-merit (lukket 

punkt) 
J.nr. 45/2010 – ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg - imødekommet 
J.nr. 46/2010 – ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg - imødekommet 
J.nr. 47/2010 – ansøgning om studiepraktikophold – godkendt 
J.nr. 48/2010 - ansøgning om dispensation til at deltage i re-eksamen – afvist 

 J.nr. 49/2010 - ansøgning om dispensation til at deltage i re-eksamen – afvist 
 
15.  Sager til behandling Bachelor in Economics and IT (lukket punkt) 
 J.nr. 50/2010 – ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit - imødekommet 

 
16. Sager til behandling cand.merc. (lukket punkt) 
 Ingen sager 
  
17.  Evt. 
 Intet. 
 
  

 
22.6.2010 /Lene F. Jakobsen (ref.) 


