
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse 

  Syddansk Universitet 

 

Referat af Studienævnsmøde 

tirsdag den 2. oktober 2012 kl. 9.00 
 

Deltagere: 

Peder Madsen  Studieleder, BSc.merc og CMFL (formand) 

Ulrik Wagner Underviserrepræsentant, BSc.merc Sport 

Daniel Trudsholm Sentow Studerende, BSc.merc generel (næstformand) 

Mehmet Ali Polat Studerende, BSc.merc generel 

Jesper Frederik Nielsen Studerende, BSc.merc generel 

Jette Risom Observatør - sekretær, Bachelor in Economics and IT 

Maria Lang Observatør - sekretær, BSc.merc 

Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær - referent 

 

Afbud: 

Anders Bordum Underviserrepræsentant, BSc.merc og CMFL 

Kenneth Schultz Observatør - uddannelseskoordinator, BSc.merc generel 

Steen Scheuer  Observatør - professor, ILV  

Niels Lauritzen  Observatør - udd.koordinator, Bachelor in Economics and IT 

Nina Toghay  Observatør - faglig vejleder, BSc.merc 

Nicholas James Tarbuck Observatør - faglig vejleder, Bachelor in Economics and IT 

 

1. Godkendelse af og opfølgning på referater fra møderne den 10. september 2012 

Ingen kommentarer.  

 

2. Meddelelser fra formanden: 

- dekanen har godkendt Daniel som næstformand 

- studielederkredsen har diskuteret at studerende der er anklaget for plagiering får bedømmelsen -3 

samt hvorledes vi skal forhold os, hvis en studerende ved en fejl uploader en forkert fil til digital 

eksamen 

- som noget nyt skal de studerende der søger om udenlandsophold have bestået 1. årsprøven inden 

de tager af sted 

- der har været afholdt møde i aftagerpanelet den 19. september 

- vi skal udarbejde kompetencesammenhænge i vores uddannelser. Anna står for BSc.Merc., ILV 

for MSCM 

- Ulrik nævnte at det er et problem, at de studerende ikke møder op til valgfaget Det personlige le-

derskab i Sport 

 

3. Godkendelse af ændringer til fagbeskrivelse for ”IT & Økonomi” 

Ændring til gruppeeksamen blev godkendt. Lene sender ændring til godkendelse hos Alice. 

 

4. Godkendelse af ændringer til fagbeskrivelse for ”Organisation” 

Ændring til gruppeeksamen blev godkendt. Lene sender ændring til godkendelse hos Alice. 

 

5. Høring vedr. gruppeeksamen ved speciale 

Der var enighed i Studienævnet om at eksamensformen ved specialet skal være individuel. Lene 

sender besked herom til Anna. 

 

6. Diskussion af udvælgelse til kvalificeringsmøder 

Punktet blev udsat til næste møde, da Kenneth har meldt afbud. 
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7. Orientering om valg til Studienævnet 

Frist for indsendelse af kandidatlister er torsdag den 1. november kl. 12.00. Valget afholdes den 

20. og 21. november.  

Det blev besluttet, at de 3 valgte medlemmer af Studienævnet samt Nina (faglig vejleder) skal 

rundt på alle hold (inkl. MSCM og Prof.Bach.) og fortælle om arbejdet i Studienævnet samt få 

nogle studerende til at stille op til valget. De 4 studerende udarbejder en plan over forløbet sam-

men med Maria. Ulrik udarbejder et skriv til alle studerende på sport-holdene, hvor han opfordrer 

dem til at stille op til valget. Maria udsender mailen til alle 3 hold.  

 

8. Diskussion af hvordan vi får en højere svarprocent ved evaluering 

Forskellige muligheder blev drøftet, men det blev besluttet, at Studienævnet skal opfordre under-

viserne til at sætte 10 minutter af i begyndelsen af en lektion. Derudover bør der være mere infor-

mation til de studerende om hvor vigtigt det er, at de udfylder evalueringen. 

 

9. Orientering om Studiecafé 

Studiecaféen i lokale A-1.02 har åbent alle dage kl. 8.00-16.00 og er bemandet tirsdag 12.30-15.15 

og torsdag 10.15-13.15.  

Maria foreslog at vi bør bede instruktorerne om at holde statistik over antal henvendelser i starten 

af projektet. 

 

10. Godkendelse af eksamensplaner 

Eksamensplanerne for BSc.Merc., MSCM og Prof.Bach. blev godkendt. 

 

11. Evt. 

Intet. 

 

Jette forlod mødet. 

 

Lukket del: 

 

12. Meddelelser 

Maria deltager i den lukkede del af mødet i dag, da hun skal overtage jobbet som studienævns-

sekretær pr. 15. oktober.  

 

13. Censorindberetninger 

Ingen kommentarer. 

 

14. Undervisningsevaluering forår 2012 (fortsat fra sidste møde) 

Punktet blev genoptaget fra sidste møde. Evalueringen blev gennemgået og godkendt med enkelte 

kommentarer. 

 

15. Sager til behandling – HA (almen, generel, sport og merit)  

231/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for 1 VF i udlandet - imødekommet 

234/2012 - Disp til at gå til eksamen i VØ del 2 tidligere end juni 2013 - afslag  

235/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold x 10 - imødekommet 

236/2012 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - imødekommet 

238/2012 - Disp for deltagelse i 1. årsprøven - imødekommet 

239/2012 - Disp til at få merit for EØS i stedet for 1 VF - imødekommet 

240/2012 - Disp for deltagelse i 1. årsprøven - imødekommet 

241/2012 - Endelig merit for en række fag - imødekommet 

243/2012 - Forhåndsgodkendelse af 1 fag i udlandet - imødekommet 
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244/2012 - Forhåndsgodkendelse af 1 fag i udlandet - imødekommet 

245/2012 - Forhåndsgodkendelse af 1 fag i udlandet - imødekommet 

247/2012 – Endelig merit for udenlandsophold - imødekommet 

249/2012 - Forhåndsgodkendelse af studiepraktikophold – imødekommet 

250/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold x 6 - imødekommet 

 

Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 

226/2012 - Endelig merit for Entreprenørskab - imødekommet 

227/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for 1 VF i udlandet - afslag 

228/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold - imødekommet 

229/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold - imødekommet 

232/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold - imødekommet 

233/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold - delvist imødekommet 

 

16. Sager til behandling – Bachelor in Economics and IT 

230/2012 - Endelig merit for Internship - imødekommet 

242/2012 - Disp til hhv. 4. og 5. forsøg i en række fag samt udsættelse af 1. årsprøven - imøde-

kommet 

 

17. Sager til behandling – Cand.merc. 

225/2012 - Disp til at deltage i re-eksamen i februar pga. graviditet - imødekommet 

237/2012 - Forhåndsgodkendelse af virksomhedsprojekt - imødekommet 

246/2012 - Forhåndsgodkendelse af virksomhedsprojekt - imødekommet 

248/2012 - Forhåndsgodkendelse af virksomhedsprojekt - imødekommet 

 

18. Evt. 

Intet. 

 

Mødet sluttede kl. 12.00. 

 

 

05.10.2012 / Lene F. Jakobsen (ref.) 


