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Referat af Studienævnsmøde  
onsdag den 21. september 2011 kl. 13.15 
 
Deltagere: 
Peder Madsen  Studieleder, HA (formand) 
Jan Sørensen Underviserrepræsentant, HA 
Anders Bordum Underviserrepræsentant, HA  
Eva Bang Studerende, CMFL  
Morten Hüche Cornelius Studerende, HA generel  
Vibeke Toft Müller Observatør - studieleder Bachelor in Economics and IT 
Louise Jørgensen Observatør - faglig vejleder 
Maria Lang Observatør - sekretær, HA – referent 
 
Afbud: 
Casper Rasch Hansen Studerende, HA sport (næstformand) 
Steen Scheuer  Observatør - professor  
Kenneth Schultz Observatør - uddannelseskoordinator, HA generel 
Ulrik Wagner Observatør - uddannelseskoordinator, HA sport 
Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær  
 
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 16. august 2011 

Ingen kommentarer. 
 
Meddelelser fra formanden: 
- Morten oplyste, at baren går godt. Der er stor succes og gode økonomiske forhold. Der er 
stor tilslutning fra studerende fra alle uddannelser på campus 

 - Peder oplyste, at Xenia har kommenteret på den negative status på Facebook i forbindelse 
med rustur på ISK og pointeret, at det ikke er HA. Problematikken omkring manglende plad-
ser på rusturen har været omkring rektor 

 - Peder oplyste, at den politiske debat den 12. september gik godt, der var stor tilslutning 
 - Peder har været til aftagerpanelmøde. Der er stor interesse fra panelet vedr. studerende, der 

kan lave projekter og komme i praktik på både cand.merc. og HA 
 - Peder foreviste optagsstatistik 

 
3. Godkendelse af Jan Sørensens ønske om orlov fra Studienævnet pr. 1. januar 2012-1. 

august 2012 pga. udenlandsophold i USA 
Orloven blev enstemmigt godkendt. 
 

4. Valg af suppleringsmetode i forbindelse med punkt 3 
 Punkt b – rektorudpegning – blev enstemmigt vedtaget. 
 
5. Tages kun i anvendelse, hvis punkt 4b godkendes: 

Peder Madsen og Anders Bordums godkendelse af indstilling nyt medlem i Studie-
nævnet fra valggruppe I til rektor 

 Peder og Anders har foreslået Ulrik Wagner til som nyt medlem. Ulrik har indvilliget i dette. 
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6. Godkendelse af forslag om ekstra eksamen i Jura (6. sem.) i december 2011 

Den fagansvarlige har indvilliget i ekstra eksamen samt ændring af eksamensform til mundtlig 
eksamen. Fakultetet har godkendt den ekstra eksamen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 
7. Godkendelse af forslag om ændring af obligatorisk fag på 2. semester af CMFL  
 Godkendelsen blev udskudt til næste møde, idet emnet skal tages op på CMFL lærermøde 

torsdag den 22. september. 
 
8. Oplæg fra de studerende i Studienævnet vedr. højere valgdeltagelse til studienævns-

valget 
 Eva, Morten og Casper har været ude hos de studerende og informere om Studienævnet. Det 

er dog svært at fange deres interesse. Peder meddeler datoer for valg snarest. 
 
9. Oplæg fra faglige vejledere og barudvalg vedr. fester og andre aktiviteter på Campus 
 Morten og Eva oplyste, at der er stor tilslutning til baren. Morten arbejder på at udfærdige 

vedtægter til foreningen. De vil spørge Bjarne om han vil være backup i forbindelse med øko-
nomien – både positivt og negativt. 

 Vibeke oplyste, at der er stor interesse fra bl.a. restauranter i Slagelse, som gerne vil give stu-
dierabat. Der vil blive udarbejdet besked til de studerende. 

 
10. Beslutning om suppleringskrav for studerende fra International marketing på ISK, som 

ønsker optagelse på CMFL 
 Enstemmigt godkendt. 
 
11. Godkendelse af fagbeskrivelse for F12 – Kandidatspeciale på dansk og engelsk 
 Godkendt. 
 
12. Godkendelse af ændring af fag på 5. semester på Bachelor in Economics and IT 
 Godkendt. Lene sender ændringen til Fakultet, som skal godkende ændringen. 
 
13. Evt.  

Louise spurgte om eksamensformen i Videnskabelig metode på 5. semester kan ændres. Pt. er 
det uden hjælpemidler, men aflevering sker via Blackboard med netadgang. Dette vil fremme 
risikoen for snyd. Peder vil sørge for at ændring sættes i værk. 

 
 Louise og Vibeke forlod mødet. 
 
14. Meddelelser (lukket punkt) 
 Ingen. 

 
15.  Censorindberetninger (lukket punkt) 

Godkendt uden kommentarer. 
 
16. Diskussion af fælles evaluering på erhvervsøkonomi ved SDU 

Der er nogle forhold, der skal ændres i undervisningen eller oplyses til de studerende, idet de 
muligvis ikke er bekendt med disse områder, herunder: 

 - erhvervsrelaterede arbejdsformer 
 - man har som studerende kontakt til forskningsmiljøet 
 - undervisere er forskere 
 
 Punktet er udskudt til åben del ved næste Studienævnsmøde. 
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17. Sager til behandling HA Almen, HA generel, HA Sport og HA-merit (lukket punkt) 

j.nr. 137/2011 - Dispensation til udsættelse af 1. årsprøven til januar 2012, da hun ikke har be-
stået VØ del 1 - imødekommet 

 j.nr. 138/2011 - Dispensation til 3. forsøg i Jura inden dec. 2011, da det er det eneste han 
mangler for at dimittere - imødekommet 
j.nr. 139/2011 - Forhåndsgodkendelse af merit for IT & Ø - imødekommet 
j.nr. 140/2011 - Dispensation til 4. forsøg i BP samt Dispensation til at tage Descriptiv Eco-
nomics i stedet for Økonomisk samfundsbeskrivelse - imødekommet 
j.nr. 141/2011 - Dispensation til "kun" at tage 29 ECTS i stedet for 30 i forbindelse med uden-
landsophold - imødekommet 
j.nr. 142/2011 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold - delvist imødekommet 
j.nr. 144/2011 - Dispensation til 4. forsøg i VØ del 1 samt udsættelse af 1. årsprøven - imøde-
kommet 

 j.nr. 145/2011 - Dispensation til at skrive opgave alene i REGN, FIN og IT&Ø, da han er i 
USA - imødekommet 
j.nr. 146/2011 - Endelig merit for 3 fag fra CBS - imødekommet 
j.nr. 148/2011 - Endelig merit for Marketing - imødekommet 
j.nr. 149/2011 - Endelig merit for en række fag - imødekommet 
j.nr. 150/2011 - Dispensation til 5. forsøg i VØ del 2 samt udsættelse af 1. årsprøven - imøde-
kommet 
j.nr. 151/2011 - Dispensation til 5. forsøg i Bachelorprojekt og 6. forsøg i EØS samt dispensa-
tion til tilmelding til UV - imødekommet 
j.nr. 154/2011 - Endelig merit for Videregående Kvan. Ana. - afvist 

 j.nr. 155/2011 - Dispensation til at deltage i re-eksamen selv om hun ikke deltager i ordinær 
eksamen i uge 1 - imødekommet 
j.nr. 156/2011 - Forhåndsgodkendelse af VF samt BP på 6. semester tages i udlandet - imøde-
kommet 
j.nr. 159/2011 - Dispensation til at tage 2,5 ECTS for meget, pga. nyt valgfag - imødekommet 
 
Dispensationer i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
j.nr. 136/2011 - Dispensation til re-eksamen i VØ (del 2) - var ved en fejl tilmeldt re-eksamen 
i Kolding - imødekommet  

 
18.  Sager til behandling Bachelor in Economics and IT (lukket punkt) 

j.nr. 147/2011 - Endelig merit for 1 valgfag på 7. semester - afslag 
j.nr. 152/2011 - Dispensation til udsættelse af 1. årsprøven - imødekommet 
j.nr. 153/2011 - Dispensation til 4. forsøg i Application Structure -  imødekommet 

 
 Dispensationer i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
 j.nr. 134/2011 - Dispensation. til at bestå Corporate Finance med et snit på under 2,0 (klage 

over j.nr. 126/2011) - imødekommet 
j.nr. 135/2011 - Dispensation til at gå til re-eksamen i Accounting 2 - imødekommet 
 

19. Sager til behandling cand.merc. (lukket punkt) 
 j.nr. 157/2011 - Endelig merit for en række fag - imødekommet 

j.nr. 158/2011 - Dispensation til at udsætte deltagelsen i seminar i Videregående erhvervsøko-
nomisk metodologi pga. udenlandsrejse – imødekommet 

 j.nr. 163/2011 – Dispensation til udeblivelse fra seminar i Videnskabelig Metode – ifølge 
fagleder er ansøgning ikke relevant. Derfor ikke behandlet 
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 Dispensationer i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
 j.nr. 143/2011 - Dispensation til at gå til re-eksamen. Deltog ikke i ordinær eksamen - imøde-

kommet 
 

20.  Evt. 
 Intet. 
 
 Mødet sluttede kl. 15.40. 
 
 
 
 
  
29.09.2011 /Maria Lang (ref.) 


