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Referat af Studienævnsmøde  
tirsdag den 17. maj 2011 kl. 12.15 
 
Deltagere: 
Peder Madsen  Studieleder, HA (formand) 
Jan Sørensen Underviserrepræsentant, HA 
Anders Bordum Underviserrepræsentant, HA 
Casper Rasch Hansen Studerende, HA Sport (næstformand) 
Eva Bang Studerende, CMFL  
Kenneth Schultz Observatør - uddannelseskoordinator, HA 
Michelle Wimmer Observatør - faglig vejleder 
Vibeke Toft Müller Observatør - studieleder Bachelor in Economics and IT 
Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær – referent 
 
Afbud: 
Binnur Fidan Studerende, HA Generel  
Steen Scheuer  Observatør - professor  
Maria Lang (pga. aflevering af projekter) Observatør - sekretær, HA 
 
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 12. april 2011 

Ingen kommentarer. 
 

2. Meddelelser fra formanden: 
- der er aflevering af Bachelorprojekter i dag 
- alle vores fagbeskrivelser er blevet godkendt af Fakultetet – kun ganske få rettelser 
- der arbejdes på højtryk på at gøre klar til, at alle eksamener skal være digitale fra januar 2012 
(nogle eksamener allerede i maj/juni) 
- EØ-studielederkredsen har udarbejdet et spørgeskema i forbindelse med en undersøgelse af stu-
diemiljøet blandt EØ studerende. Skemaet udsendes i næste uge 
- EØ-studielederkredsen arbejder på en opprioritering af vores aftagerpanel 
- vores hjemmeside er blevet opdateret med ændringerne af 5. semester, for de studerende som øn-
sker at tage til udlandet 
- der er udsendt evalueringsskemaer til alle BSc.merc og CMFL-studerende i denne uge 
- der afholdes Fakultetsdag her på campus den 25. maj, hvor der deltager ca. 125 ansatte fra de øv-
rige campusser 
- der har været afholdt roadshow vedr. ”De studerende i centrum” 
- der er pt. stillingsopslag ude vedr. instructorer til hhv. VØ, Samf. Øko. og KA 
- der er også stillingsopslag ude vedr. ny faglig vejleder, da Michelle dimitterer i juni 
- der etableres studenterbar i de lokaler, hvor Stofa har ligget 
- Kenneth har kontaktet Kirsten vedr. om studerende fra IVK vil deltage i studiemiljøudvalget – 
det vil de gerne (Vibeke nævnte i denne forbindelse også de internationale studerende) 
 

3.   Beslutning om ændring af fagbeskrivelse i CMFL-faget Projektledelse 
Godkendt med ganske få ændringer. Lene sender ændringerne til Fakultetet. 

 
4. Beslutning om ændring af fagbeskrivelse i HA-faget Entreprenørskab 

Forslag til ændring af bedømmelsen fra ”Bestået/ikke bestået” til 7-trinsskalaen blev godkendt. 
Forslag til ændringerne af den obligatoriske aktivitet kræver yderligere korrespondance med den 
fagansvarlige. Peder tager en snak med Annabeth herom. Efterfølgende sender Lene ændringerne 
til Fakultetet. 
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5. Godkendelse af hvilke valgfag der skal oprettes på HA, Prof. Bach. og CMFL 

 
 CMFL 

Der blev udbudt 6 fag, hvoraf 4 er blevet oprettet. De fag der er blevet oprettet er følgende: 
Projektledelse 
Magt og ledelse 
Forandringskommunikation 
Entreprenøriel ledelse 
 

 Bachelor in Economics and IT 
 Der blev udbudt 4 fag, hvor 3 er blevet oprettet. De fag der er blevet oprettet er følgende: 
 Cross cultural business studies 
 Statistics  
 E- Business and E-commerce Strategy Management. 
 

HA  
 Der blev udbudt 14 valgfag og følgende 7 blev oprettet: 

Cross cultural business studies 
 Sportssociologi i et management perspektiv 
 Lederroller 
 Forhandlingsteknik og kulturforståelse 
 International Business management and strategies 
 Det personlige lederskab i sport  
 Human Ressource Management 
 
6. Indledende drøftelse af hvordan valgdeltagelse til valg blandt de studerende øges 

Det  blev besluttet, at der skal afholdes et valgmøde i november måned, hvor kandidaterne kan 
præsentere sig selv og svare på spørgsmål fra de øvrige studerende. 
Casper og Eva er ansvarlige for, at ”sælge” Studienævnet, så vi får nogle studerende til at stille op 
til valget. Skal være på plads inden udgangen af september. Peder og de studerende fra Studie-
nævnet afholder et møde med alle hold. 
 

7. Evt.  
Anders mener, at der er en skæv forventning blandt de studerende til, hvor mange timer de skal 
bruge på at studere. 

 
 Kenneth, Michelle  og Vibeke forlod mødet. 
 
8. Meddelelser (lukket punkt) 
 Opfølgning på problemerne med undervisningen – jf. sidste referat. 

Fokusgruppemødet på CMFL var generelt positivt. 
 

9.  Censorindberetninger (lukket punkt) 
Ingen. 

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

j.nr. 62/2011 – dispensation til 4. forsøg i Erhvervsøkonomisk seminar – udsat 
 j.nr. 64/2011 – dispensation til 4. forsøg i VØ – del 1 (jan. 2012) – imødekommet 
 j.nr. 65/2011 – dispensation til 4. forsøg i Finansiering – imødekommet 
 j.nr. 70/2011 – dispensation til for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 
 j.nr. 73/2011 – dispensation til for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 
 j.nr. 74/2011 – dispensation til for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 
 j.nr. 76/2011 – dispensation til for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 
 j.nr. 77/2011 – dispensation til for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 
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 j.nr. 78/2011 – dispensation til for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 
 
 Dispensationer i høring / formandsgodkendt siden sidste møde  

j.nr. 63/2011 – forhåndsgodkendelse af merit for 2 valgfag – imødekommet 
j.nr. 82/2011 – ekstra tid til eksamen i VØ – imødekommet 

 
11.  Sager til behandling Bachelor in Economics and IT (lukket punkt) 
 j.nr. 66/2011 – dispensation til at aflevere Bachelorprojekt i juni 2011 i stedet for januar 2012 – 

imødekommet 
j.nr. 67/2011 – dispensation til at gå til re-eksamen, selv om han ikke har deltaget i den ordinære 
eksamen i Descriptive Economics – imødekommet 
j.nr. 68/2011 – dispensation til at gå til re-eksamen, selv om han ikke har deltaget i den ordinære 
eksamen i Descriptive Economics – imødekommet 
j.nr. 69/2011 – forhåndsgodkendelse af merit for 1 valgfag – imødekommet 
j.nr. 71/2011 – dispensation til 5. forsøg i Corporate Finance (mdt. og skr.) – imødekommet 
j.nr. 81/2011 – dispensation til for sen tilmelding til eksamen samt dispensation til at gå til eksa-
men i fag, der ikke udbydes længere – imødekommet 
 

 Dispensationer i høring / formandsgodkendt siden sidste møde  
j.nr. 72/2011 – forhåndsgodkendelse af merit for 1 valgfag – imødekommet 
j.nr. 75/2011 – forhåndsgodkendelse af merit for 2 valgfag – imødekommet 
j.nr. 79/2011 – forhåndsgodkendelse af merit for 2 valgfag – imødekommet 
j.nr. 80/2011 – forhåndsgodkendelse af merit for 2 valgfag – imødekommet 

 
12. Sager til behandling cand.merc. (lukket punkt) 
 Ingen. 
 
13.  Evt. 
 Intet. 
 
 Mødet sluttede kl. 15.00. 
  
31.05.2011 /Lene F. Jakobsen (ref.) 


