
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse 
  Syddansk Universitet 
 

Referat af Studienævnsmøde  
tirsdag den 12. april 2011 kl. 12.15 
 
Deltagere: 
Peder Madsen  Studieleder, HA (formand) 
Jan Sørensen Underviserrepræsentant, HA 
Anders Bordum Underviserrepræsentant, HA 
Eva Bang Studerende, CMFL  
Binnur Fidan Studerende, HA Generel  
Kenneth Schultz Observatør - uddannelseskoordinator, HA 
Louise Jørgensen Observatør - faglig vejleder 
Vibeke Toft Müller Observatør - studieleder Bachelor in Economics and IT 
Maria Lang Observatør - sekretær, HA 
Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær – referent 
 
Afbud: 
Casper Rasch Hansen Studerende, HA Sport (næstformand) 
Steen Scheuer  Observatør - professor  
Susie S. Lindhardt Lerche Observatør - sekretær, Bachelor in Economics and IT  
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 1. marts 2011 

Ingen kommentarer. 
 

2. Meddelelser fra formanden: 
- info om velkomst, intro og rustur for kommende studerende 
- henvendelse fra en journalist-studerende fra bladet RUST 
- studielederne for erhvervsøkonomi arbejder på en fælles evalueringsmetode/-procedure for un-
dervisningsevaluering  
- Fakultetet har godkendt ændring af vores profilbeskrivelser mht. at sammenlægge censurformer-
ne ”inter bedømt” og ”intern censur” til betegnelsen ”intern” 
- Fakultetet har godkendt vores indstilling til formand og næstformand 
- Louise og Kristian har afholdt et fokusgruppemøde med en række studerende fra CMFL 
- der afholdes brobygning i onsdag-fredag i uge 43 
- studielederne for erhvervsøkonomi arbejder videre med en fælles strategi (2015), hvor der bl.a. 
arbejdes på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle studerende om hhv. undervisning og forsk-
ning 
- studielederne for erhvervsøkonomi har  diskuteret vores aftagerpanel 
 

3.   Godkendelse af fagbeskrivelser for E11 på BSc.merc. 
 Fagbeskrivelserne blev godkendt med enkelte rettelser, som Lene sørger for at rette, inden fagbe-

skrivelserne sendes til godkendelse i fakultetet. 
De enkelte fagbeskrivelser fremgår af vedhæftede dokument. 

 
4. Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag på BSc.merc. E11+F12 

Vibeke påpegede, at det er vigtigt at så mange som muligt at vores valgfag skal kunne afvikles på 
engelsk, da vi får flere udvekslingsstuderende. Lene tilføjer dette på de valgfag, hvor det er mu-
ligt. 

 Fagbeskrivelserne blev godkendt med enkelte rettelser, som Lene sørger for at rette, inden fagbe-
skrivelserne sendes til godkendelse i fakultetet. 
De enkelte fagbeskrivelser fremgår af vedhæftede dokument. 
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5.  Godkendelse af fagbeskrivelser for E11 på CMFL 

Fagbeskrivelserne blev godkendt med enkelte rettelser, som Lene sørger for at rette, inden fagbe-
skrivelserne sendes til godkendelse i fakultetet. 
De enkelte fagbeskrivelser fremgår af vedhæftede dokument. 
 

6. Godkendelse af fagbeskrivelser for E11 på Bachelor in Economics and IT 
Fagbeskrivelserne blev godkendt med enkelte rettelser, som Lene sørger for at rette, inden fagbe-
skrivelserne sendes til godkendelse i fakultetet. 
De enkelte fagbeskrivelser fremgår af vedhæftede dokument. 
 

7. Godkendelse af eksamensplaner for juni 2011 
Godkendt uden kommentarer. 
 

8. Ændring af mødedatoer i maj og juni 2011 
Ændringerne blev som følgende: 
Det planlagte møde den 3. maj blev ændret til den 17. maj og det planlagte møde den 7. juni blev 
ændret til den 21. juni. 
 

9. Godkendelse af tilføjelser til profilbeskrivelserne 
 Udkastet til hhv. Generel Erhvervsøkonomi og Cand.merc. FL blev godkendt uden kommentarer. 

Udkastet til HA Sport skal ændres, så det bliver mere erhvervsøkonomisk og evt. mere event. Pe-
der kontakter Ulrik herom. Herefter sender Lene tilføjelserne til Anna Lund Jepsen, som sender 
dem til godkendelse hos Alice.  
 

10. Princip-beslutning vedr. ændring af eksamensform i fag, der udfases 
 Det blev godkendt, at administrationen fremover må ændre eksamensformen, hvis dette er tilråde-

ligt. 
 

11. Orientering og debat om status på fokusgruppe – sport 
 Louise orienterede kort om det afholdte fokusgruppemøde, som Studienævnet havde ønsket de 

faglige vejledere skulle gennemføre for de studerende på sportholdene. De faglige vejledere har i 
denne forbindelse udarbejdet en rapport.  

 I forlængelse af dette, vil Peder vil kontakte Anna Lund Jepsen vedr. en evt. ændring af navnet på 
linjebetegnelsen. Vi skal være opmærksomme på at sælge uddannelsen som erhvervsøkonomisk 
uddannelse med ekstra sportsfag, og ikke kun sportsmanagementuddannelse.  
Vi skal arbejde på at øge sociale arrangementer på Campus Slagelse. 
Til trods for gruppens anbefaling med fælles rustur for sport og generel, fastholder vi at afholde 
disse ture hver for sig.  
 

12. Orientering og debat vedr. sidste møde i studiemiljøudvalget – generel 
 Kenneth fortalte kort om hvordan mødet var forløbet. Kenneth kontakter Kirsten Lambert for at 

finde ud af, om studerende fra HUM kan/skal deltage i møderne, eller om de selv har etableret en 
gruppe. Der var enighed om, at dette ville være en god idé. 
Der var ligeledes enighed om, at det er et stort problem at der pt. ikke er et lokale, hvor de stude-
rende kan etablere en fredagsbar. Det blev besluttet, at Studienævnet kommer med en indstilling 
til campusledelsen herom. Eva er tovholder på at få udarbejdet denne indstilling. Eva sender denne 
til Peder til udtalelse, hvorefter Lene sender indstillingen til campusledelsen. 
 

13. Indledende drøftelse af hvordan valgdeltagelse til valg blandt de studerende øges 
Udsat til næste møde. 
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14. Evt.  

Binnur spurgte til den løsning de har i Esbjerg mht. at godkende fag til udenlandsophold, hvis bare 
fagene er inden for det erhvervsøkonomiske område, er på universitetsniveau og ikke har ligget 
som fag tidligere på studiet. Peder undersøger om vi må gøre det samme som Esbjerg. 
Anders Bordum mener, at Studienævnet skal være mere påpasselige med at godkende fagbeskri-
velser, der ikke indeholder en litteraturhenvisning. 

 
 Kenneth, Louise, Maria og Vibeke forlod mødet. 
 
15. Meddelelser (lukket punkt) 
 Ingen. 

 
16.  Censorindberetninger (lukket punkt) 

Ingen kommentarer. 
 
17. Diskussion af undervisning 

Efter en kort diskussion tager Studienævnet dette til efterretning og foretager sig ikke yderligere. 
 

18. Sager til behandling HA Almen, HA generel, HA Sport og HA-merit (lukket punkt) 
j.nr. 100/2010 – genbehandling af forhåndsgodkendelse til udenlandsophold – imødekommet 
j.nr. 39/2011 – forhåndsgodkendelse af merit for Finansiering – delvist imødekommet 
j.nr. 40/2011 – dispensation til ændring af eksamenstidspunkt – afvist 

 j.nr. 45/2011 – forhåndsgodkendelse af valgfag på udenlandsophold – imødekommet 
j.nr. 47/2011 – dispensation til udsættelse af 1. årsprøven samt 4. forsøg i VØ – imødekommet 

 j.nr. 49/2011 – dispensation til 4. forsøg i Erhvervsøkonomisk seminar – imødekommet 
 j.nr. 50/2011 – endelig merit af fag fra udenlandsophold – imødekommet 

j.nr. 53/2011 – dispensation til at blive tilmeldt eksamen – imødekommet 
 j.nr. 56/2011 – forhåndsgodkendelse af merit for 2 valgfag –imødekommet 
 
19.  Sager til behandling Bachelor in Economics and IT (lukket punkt) 
 j.nr. 58/2011 – dispensation til at få fjernet karakteren U fra resultaterne – imødekommet 
 j.nr. 59/2011 – dispensation til at se bort fra delkarakter i Corporate Finance – imødekommet 
 
20. Sager til behandling cand.merc. (lukket punkt) 
 j.nr. 41/2011 – ansøgning om betinget optagelse – imødekommet 
 j.nr. 42/2011 – ansøgning om betinget optagelse – imødekommet 
 j.nr. 43/2011 – ansøgning om betinget optagelse – imødekommet 
 j.nr. 44/2011 – ansøgning om betinget optagelse – imødekommet 
 j.nr. 46/2011 – ansøgning om betinget optagelse – imødekommet 
 j.nr. 48/2011 – ansøgning om betinget optagelse – imødekommet 
 j.nr. 51/2011 – ansøgning om betinget optagelse – imødekommet 
 j.nr. 52/2011 – endelig merit af valgfag – delvist imødekommet 
 j.nr. 54/2011 – ansøgning om betinget optagelse – imødekommet 
 j.nr. 55/2011 – revurdering af dispensation for optagelse – imødekommet 
 j.nr. 56/2011 – endelig merit af 2 valgfag – imødekommet 

j.nr. 60/2011 – ansøgning om betinget optagelse – imødekommet 
 j.nr. 61/2011 – ansøgning om betinget optagelse – imødekommet 
 
21.  Evt. 
 Intet. 
 
 Mødet sluttede kl. 16.00. 
  
15.04.2011 /Lene F. Jakobsen (ref.) 


