
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse 
  Syddansk Universitet 
 

Referat af Studienævnsmøde 
onsdag den 12. oktober 2011 kl. 13.15 
 
Deltagere: 
Peder Madsen  Studieleder, BSc.merc og CMFL (formand) 
Jan Sørensen Underviserrepræsentant, BSc.merc  
Anders Bordum Underviserrepræsentant, BSc.merc og CMFL 
Casper Rasch Hansen Studerende, BSc.merc sport (næstformand) 
Eva Bang Studerende, CMFL  
Morten Hüche Cornelius Studerende, BSc.merc generel  
Louise Jørgensen Observatør - faglig vejleder, BSc.merc 
Maria Lang Observatør - sekretær, BSc.merc 
Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær - referent 
 
Afbud: 
Steen Scheuer  Observatør - professor, ILV  
Kenneth Schultz Observatør - uddannelseskoordinator, BSc.merc generel 
Ulrik Wagner Observatør - uddannelseskoordinator, BSc.merc sport 
Vibeke Toft Müller Observatør - studieleder Bachelor in Economics and IT 
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 21. september 2011 

Ingen kommentarer. 
 

2. Meddelelser fra formanden: 
- fælles fag for alle campusser har være sendt i høring og er godkendt uden kommentarer 
- fælles fag med Esbjerg har være sendt i høring og er godkendt uden kommentarer 
- det går godt i Baren. Studerende fra alle uddannelser deltager. Baren er allerede ved at vokse 
ud af de nye lokaler 
- der afholdes Studiepraktikdage onsdag-fredag i uge 43 
- dekanen ønsker at der bliver sat mere fokus på at få studerende til at tage 1 semester i udlan-
det  
- dekanen vil frigøre et beløb i 2012 til ”De studerende i centrum”-projektet. Der vil være mu-
lighed for at søge midler til uddannelsesmæssige tiltag eller tiltag i forhold til enkeltfag 
- rektor har godkendt at Ulrik Wagner indtræder i SN fra januar 2012 i stedet for Jan Sørensen, 
som skal på udenlandsophold i USA 
- Link SDU er ved at påbegynde arbejdet med en ny folder i CD-rom-format, som skal gælde 
for alle Slagelses erhvervsøkonomiske uddannelser. De faglige vejledere bliver muligvis in-
volveret 
- der arbejdes for at de faglige vejledere kan blive en del af den næste Uddannelseskaravane 
 

3. Godkendelse af forslag om ændring af fagsammensætningen på CMFL 
Ændringen blev godkendt. Lene sender ændringen til Alice og Maria retter hjemmesiden. 
 

4. Diskussion af fælles evaluering på erhvervsøkonomi ved SDU 
 Følgende ”problem”-områder blev diskutteret: 

Forskningsmiljø: 
- det kan være et problem, at forskerne sidder i modsatte ende af undervisningslokalerne 
- det kunne være en mulighed at invitere de studerende med til forskningsseminarerne 
- underviserne kan fortælle de studerende mere om, hvad de forsker om 
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Erhvervsrelaterede arbejdsformer: 
- der kan arbejdes på at ændre eksamensformerne 
- vi arbejder allerede på et praktikophold på 30 ECTS i stedet for det nuværende på 10 ECTS 
- vi er i gang med at undersøge, om Karrierecentret kan få en afdeling i Slagelse 
- vi kunne gøre brug af flere gæsteundervisere fra erhvervslivet, disse kunne evt. også være 
med til at udarbejde eksamensopgaver 
 

 Manglende information, hvis de studerende ønsker at læse videre: 
- vi skal sørge for at de studerende for mere information vedr. Valg undervejs-messen som af-
holdes Odense 
 
Louise og Jan forlod mødet. 
 

5. Ændring af eksamensform for Videnskabelig metode på BSc.merc 
 Det blev besluttet, at ændre eksamensformen til 3 timers skriftlig eksamen med alle hjælpe-

midler. Lene sender besked herom til Alice. 
 

6. Ændring af undervisningsform i Forandringskommunikation på CMFL 
 Det blev besluttet, at ændre undervisningsform og dermed workload samt at tilføje sætning 

”digital eksamen”. Lene sender ændringen til Alice til orientering, da hun er informeret om  
ændringen. 

 
7. Godkendelse af eksamensplan for januar 2012 
 Eksamensplanerne for CMFL og BSc.merc. blev godkendt uden kommentarer. 

 
8. Godkendelse af fagbeskrivelser for F12 på BSc.merc, CMFL og Prof. Bach. 
 Fagbeskrivelserne blev godkendt med ganske få ændringer. Se bilag. Lene sender fagbeskri-

velserne til godkendelse i Fakultetet. 
 
9. Oplæg fra Anders Bordum m.fl. vedr. fremtidig evaluering 

Anders, Martin S og Lise har ikke udarbejdet oplægget, så punktet er udskudt på ubestemt tid. 
 
10. Godkendelse af planen for undervisningsevaluering for efteråret 2011 
 Det blev besluttet, at evalueringen skal finde sted i uge 48 og via samme skema som sidst. Der 

blev drøftet forskellige muligheder for hvordan vi kan få de studerende til at evaluere. Bl.a. 
det forslået, om det er muligt at de studerende kan udskrive en kvittering når evalueringen af-
sluttes. Denne kvittering kunne evt. bruges til 1 genstand i baren. 
 

11. Beslutning om ændring af forløb for studerende på merit - studiestart februar 
Forslaget fra Casper og Louise blev vedtaget. Lene sender besked til Alice og Maria retter 
hjemmesiden og linjebeskrivelsen. 
 

12. Godkendelse af profil på engelsksproget BSc.merc 
 Profilbeskrivelsen blev godkendt. Vibeke kontakter Alice om det videre forløb. 
 
13. Evt.  

Anders klagede over det nye kridt. Det fungerer ikke. 
Morten har deltaget i et arrangement om ”De studerende i centrum” i Odense. Morten var ene-
ste deltager, som ikke læser i Odense. Det var blevet diskuteret, om de faglige vejledere skal 
involveres i projektet. Det bliver afholdt i mødet i december, hvor der lægges op til, at både 
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gamle og nye medlemmer (efter valget) af Studienævnet bør deltage. 
De studerende i Studienævnet har udarbejdet et oplæg til de øvrige studerende vedr. valg til 
Studienævnet. Casper har sendt oplægget til Lene, som sender det til alle studerende (på nær 
HA-merit) inden efterårsferien. 

 Morten påpegede, at det ikke kan være rigtigt, at RUS-vejlederne skal lægge penge ud til ind-
køb til RUS-turen. Der bør findes en løsning inden næste RUS-tur. 
Der deltog ikke nogen studerende fra sport-holdet i årets intro-fest. Det blev drøftet, om det 
kan være fordi sport og generel er på hver sin RUS-tur, og sporterne derfor ikke føler sig som 
en del af fællesskabet.   

 
 Maria forlod mødet. 
 
14. Meddelelser (lukket punkt) 
 Ingen. 

 
15.  Censorindberetninger (lukket punkt) 

Ingen. 
 
16. Sager til behandling Almen, BSc.merc generel, BSc.merc Sport og BSc.merc-merit (luk-

ket punkt) 
j.nr. 160/2011 Endelig merit for 2 fag - imødekommet 
j.nr. 161/2011 Forhåndsgodkendelse af merit for 1 VF på 6. semester - imødekommet 
j.nr. 162/2011 Endelig merit for 3 fag fra HD 1. del - imødekommet 
j.nr. 165/2011 Disp til 4. forsøg i VØ del 2 samt udsættelse af 1. årsprøven - imødekommet 
j.nr. 166/2011 Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 167/2011 Disp til 4. forsøg i præsentationen i Brancheanalyse – ikke relevant  
j.nr. 169/2011 Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 170/2011 Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 172/2011 Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 173/2011 Endelig merit for 3 fag - imødekommet 
j.nr. 174/2011 Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 175/2011 Disp til 4. forsøg i FIN og REGN, disp til 2,5 ECTS mere i FIN samt disp til 
eksamen i gammelt REGN - imødekommet 
j.nr. 176/2011 Disp til 4. forsøg i VØ del 2 samt udsættelse af 1. årsprøven - imødekommet 
j.nr. 177/2011 Disp til udsættelse af 1. årsprøven - imødekommet 
j.nr. 180/2011 Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 
j.nr. 181/2011 Forhåndsgodkendelse af merit til udlandsophold - imødekommet 
j.nr. 182/2011 Forhåndsgodkendelse af merit til udlandsophold - imødekommet 
j.nr. 183/2011 Forhåndsgodkendelse af merit til udlandsophold - imødekommet 
j.nr. 186/2011 Disp til at tage Jura-eksamen i december 2011 - imødekommet 
j.nr. 187/2011 Forhåndsgodkendelse af merit for 1 VF på 6. semester - afventer yderligere in-
formation fra den studerende 
j.nr. 188/2011 Disp til at få overført beståede fag fra 2007- til 2009-studieordningen - imøde-
kommet 
j.nr. 189/2011 Forhåndsgodkendelse af merit til udlandsophold - imødekommet 
j.nr. 190/2011 Forhåndsgodkendelse af merit for 1 VF på 6. semester - delvist imødekommet 
j.nr. 191/2011 Forhåndsgodkendelse af merit for 1 VF på 6. semester - delvist imødekommet 
j.nr. 194/2011 Disp til at deltage i re-eksamen i ENT selv om han ikke deltager i ordinær test 
25/10 pga. rejse - imødekommet 
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17.  Sager til behandling Bachelor in Economics and IT (lukket punkt) 

j.nr. 164/2011 Disp til 4. forsøg i Application Structure  - imødekommet 
j.nr. 168/2011 Endelig merit for 2 fag - imødekommet 
j.nr. 179/2011 Endelig merit for Datamatiker-uddannelsen – imødekommet 
j.nr. 195/2011 Disp til at deltage i re-eksamen i Internship selv om han ikke deltog i ordinær 
eksamen - afslag 
 

18. Sager til behandling Cand.merc. (lukket punkt) 
j.nr. 171/2011 Betinget optagelse - imødekommet 
j.nr. 178/2011 Ekstra tid til eksamen pga. ordblindhed - imødekommet 
j.nr. 184/2011 Forhåndsgodkendelse af merit - imødekommet 
j.nr. 185/2011 Ekstra tid til eksamen pga. ordblindhed - imødekommet 
j.nr. 192/2011 Betinget optagelse - imødekommet 
j.nr. 193/2011 Godkendelse af virksomhedsprojekt - imødekommet 

 
19.  Evt. 
 Intet. 
 
 Mødet sluttede kl. 16.30. 
 
 
 
 
  
14.10.2011 / Lene F. Jakobsen (ref.) 


