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Referat af Studienævnsmøde 
mandag den 10. september 2012 kl. 9.15 
 
Deltagere: 
Peder Madsen  Studieleder, BSc.merc og CMFL (formand) 
Anders Bordum Underviserrepræsentant, BSc.merc og CMFL 
Ulrik Wagner Underviserrepræsentant, BSc.merc Sport 
Jesper Frederik Nielsen Studerende, BSc.merc generel 
Daniel Trudsholm Sentow Studerende, BSc.merc generel 
Kenneth Schultz Observatør - uddannelseskoordinator, BSc.merc generel 
Nina Toghay  Observatør - faglig vejleder, BSc.merc 
Jette Risom Observatør - sekretær, Bachelor in Economics and IT 
Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær - referent 
 
Afbud: 
Mehmet Ali Polat Studerende, BSc.merc generel 
Steen Scheuer  Observatør - professor, ILV  
Niels Lauritzen  Observatør – udd.koordinator, Bachelor in Economics and IT 
Nicholas James Tarbuck Observatør - faglig vejleder, Bachelor in Economics and IT 
Maria Lang Observatør - sekretær, BSc.merc 
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 8. juni 2012 

Ingen kommentarer.  
 

2. Meddelelser fra formanden: 
- Peder bød velkommen til Daniel og Jesper, som er blevet godkendt af rektor til at indtræde i Stu-
dienævnet 
- der afholdes SDU Slagelse-dag i november måned 
- der er blevet oprettet et karrierecenter i Slagelse, hvor bl.a. Vibeke er blevet ansat 
- i forbindelse med Vibekes nye job er Peder blevet studieleder og Niels Lauritzen er blevet ud-
dannelseskoordinator for den internationale uddannelse 
- den nye eksamensbekendtgørelse trådte i kraft pr. 1. september – det åbner bl.a. op for at vi igen 
kan afholde gruppeeksamen 
- vi har fået penge fra dekanpuljen – 100.000 til film på VØ og ca. 80.000 til projekter for at 
fremme den pædagogiske udvikling 
- vi har igen slået rekord med antallet af nyoptagne: 
Generel: 231, Sport: 48, Merit: 45 = i alt 324 på BSc. Merc, Bachelor in Economics and IT: 15 og 
MSCM: ca. 40 
 

3. Orientering om fælles procedure for undervisningsevaluering fra E12 
I forbindelse med valget af de konkrete spørgsmål studienævnet ønsker at stille i det nye evalue-
ringsskema uddelte Peder det ”gamle” evalueringsskema. Herefter var der en debat om spørgsmå-
lene.  
Det blev besluttet at spørgsmålene fra det gamle skema med nedenstående ændringer skal være 
Studienævnet spørgsmål i det nye evalueringsskema: 
Spørgsmål 1) – tilføj ”i forhold til fagbeskrivelse” 
Spørgsmål 2) – erstat spørgsmålet med ”Jeg har haft et godt læringsudbytte af faget” 
Spørgsmål 3a) – nyt spørgsmål: ”Hvordan vurderer du relevansen af pensum?” 
Spørgsmål 7a) – nyt spørgsmål: ”Underviseren har et højt fagligt niveau” 
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Punktet ”Uddyb eventuelt dine ovenstående vurderinger vedrørende undervisningen” skal tilføjes 
”Kom eventuelt med forslag til bedre læring i faget”. 
 
Mht. hvilke fag der skal evalueres i efteråret 2012, var der enighed om, at alle valgfag skal evalue-
res. Herudover skal Peder, Maria, Jette og Lene finde flere relevante fag.  
På MSCM skal det vurderes, om det fungerer at der undervises på engelsk.  
På professionsbacheloren vil det kun give mening at evaluere 5. og 7. semester, da fagene på hhv. 
1. og 3. semester ikke fortsætter på den nuværende studieordning. 
 

4. Godkendelse af 2 fagbeskrivelser 
Fagbeskrivelse for Regnskab (ekstern og intern del) blev godkendt med diverse små rettelser.  
Fagbeskrivelse for Project and Methodology II – Scientific Communication blev godkendt med 
diverse små rettelser. Lene sender fagbeskrivelserne til godkendelse hos fakultetet. 
 
Nina forlod mødet. 

 
5. Høring om ”Bærende principper for uddannelse på SDU” 

Vi har ingen kommentarer til det fremsendte materiale. 
 

6. Referat fra kvalificeringsmøder 
Kenneth fortalte kort om resultatet af de 2 kvalificeringsmøder han afholdte inden sommerferien. 
Det drejede sig om fagene Seminar i Finansiering samt Videregående Kvantitativ Analyse.  
 
Seminar i Finansiering: Kenneth fik nogle gode input til ændringer i faget, som han vil implemen-
tere i fagbeskrivelsen for efteråret 2013. 
 
VKA: De studerende mener at faget bør have en mere instrumentel drejning og at der bør indføres 
øvelsestimer i faget. Peder kontakter fagansvarlig Søren Voxted inden vi skal godkende fagbe-
skrivelser for efteråret. 
 
Udvælgelsen af hvilke fag der skal afholde kvalificeringsmøder efter efterårets evaluering vil ske 
på næste møde i Studienævnet. 
 

7. Diskussion af intro-forløb og rus-tur 
Ulrik: introforløbet for sportholdet var rigtig god – og det var perfekt, at de havde været på rustur 
inden introen blev afholdt. Det virker til at være et godt hold. 
Ulriks holdning er, at de nye studerende på sport fremover skal have deres egen rustur, eget intro-
forløb og rusturen må meget gerne ligger før introen. 
 
På generel-holdet har været afholdt en ”innovationscamp” (mandag til fredag) hvor der har været 
12 studentermedhjælpere ansat til at hjælpe de nye studerende. Opgaven var at finde på idéer til 
Slagelse som studieby. Det har været et rigtig godt forløb, som Peder mener, er gået over al for-
ventning. Det har dog været et meget langt forløb, som Martin Senderovitz skal have rigtig meget 
kredit for. ”Innovationscampen” var et fælles projekt for alle campusbyer. Det er idéen, at ”inno-
vationscampen” skal bruges igen til næste studieår.  
Introforløbet blev afsluttet med rustur – fredag eftermiddag til søndag. 
 
De nye studerende på HA-merit har haft introforløb onsdag den 5/9 fra kl. 9.00-14.00 og herefter 
kunne de deltage i ”Generel”s rustur. 
 
MSCM har haft en kort intro – og efterfølgende været på kanotur. Studienævnet bør tænke over et 
nyt introduktionsforløb for de næste hold på cand.merc. 
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Bachelor in Economics and IT har haft en hel uges intro, som blev afsluttet med ”Generel”s rustur. 
I forbindelse med introforløbet var de nye studerende bl.a. på sightseeing på Vestsjælland, vel-
komst på rådhuset i Slagelse, på besøg hos Arla og Flådestation Korsør samt til velkomstreception 
hos Rektor i Odense.  
 

8. Godkendelse af datoer for møder resten af året 
Følgende datoer blev besluttet: tirsdag den 2. oktober, tirsdag den 6. november og mandag den 3. 
december. 
 

9. Evt. 
Intet. 
 

Kenneth og Jette forlod mødet. 
 

Lukket del: 
 

10. Meddelelser 
Der har hen over sommeren været nogle sager vedr. mistanke om plagiat. 
 

11. Censorindberetninger 
Ingen kommentarer. 
 

12. Undervisningsevaluering forår 2012 
 
CMFL:  
Evalueringerne har været diskuteret i lærerkredsen. Studienævnet har ingen kommentarer hertil. 
 
BSc. Merc.: 
Pga. tidspres blev vi ikke færdige med at gennemgå alle fagene. Punktet genoptages på næste mø-
de. 
 

13. Sager til behandling – HA (almen, generel, sport og merit)  
169/2012 - Disp til 4. forsøg i VØ1, KA1 og Entreprenørskab - imødekommet 
182/2012 - Disp til 4. forsøg i FIN - imødekommet 
190/2012 - Disp til 5. forsøg i Internt Regnskab - afvist 
191/2012 - Disp til 4. forsøg i FIN og KA del 2 - afvist 
219/2012 - Disp til 5. forsøg i FIN samt 4. forsøg i BP og STAT - afvist 
221/2012 - Endelig merit for en række fag fra CBS - delvist imødekommet 
222/2012 - Endelig merit for 2 fag fra HD - imødekommet 
223/2012 - Endelig merit for 2 valgfag - imødekommet 
224/2012 - Endelig merit for en række fag - delvist imødekommet 
 
Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
170/2012 - Disp til re-eksamen - deltog ikke i ordinær - imødekommet 
171/2012 - Merit for Kvan. Ana. - del 1 - imødekommet 
172/2012 - For sen tilmelding til eksamen i VKA - imødekommet 
173/2012 - Disp til re-eksamen - deltog ikke i ordinær - imødekommet 
174/2012 - Disp til re-eksamen - deltog ikke i ordinær - imødekommet 
175/2012 - Disp til re-eksamen - deltog ikke i ordinær - imødekommet 
176/2012 - Disp til re-eksamen - deltog ikke i ordinær - imødekommet 
177/2012 - For sen tilmelding til eksamen i KA 2 - imødekommet 
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178/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for VF - imødekommet 
179/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for VF - imødekommet 
180/2012 - Disp for fritagelse for obl. aktivitet i Obl.teori pga. udenlandsophold - imødekommet 
181/2012 - For sen tilmelding til eksamen x 3 - imødekommet 
183/2012 - Disp til re-eksamen - deltog ikke i ordinær - imødekommet 
184/2012 - Disp til re-eksamen - deltog ikke i ordinær - afvist 
186/2012 - Disp til 4. forsøg i FIN - imødekommet 
188/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold - delvist imødekommet 
189/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for valgfag på udenlandsophold - imødekommet 
192/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for VF - imødekommet 
194/2012 - Disp til 4. forsøg i KA - del 2 - imødekommet 
195/2012 - Disp til 4. forsøg i Konkurrence i Sport - imødekommet 
196/2012 - Disp til re-eksamen x 4 - deltog ikke i ordinær - imødekommet 
197/2012 - Disp til 4. forsøg i Erhv.jura - imødekommet 
198/2012 - Disp til 5. forsøg i VØ del 2 - imødekommet 
199/2012 - Disp til 4. forsøg i VKA - imødekommet 
201/2012 - Disp til 4. forsøg i FIN - imødekommet 
202/2012 - For sen tilmelding til re-eksamen + 4. forsøg i IT&Ø - imødekommet 
203/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold - imødekommet 
204/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold - imødekommet 
205/2012 - For sen tilmelding til re-eksamen - imødekommet 
206/2012 - For sen tilmelding til re-eksamen - imødekommet 
207/2012 - For sen tilmelding til re-eksamen - imødekommet 
209/2012 - For sen tilmelding til re-eksamen - imødekommet 
211/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold - imødekommet 
212/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold - imødekommet 
213/2012 - For sen tilmelding til re-eksamen - imødekommet 
214/2012 - For sen tilmelding til re-eksamen - imødekommet 
220/2012 - Disp til VF på 10 i stedet for 7,5 ECTS - imødekommet 
 

14. Sager til behandling – Bachelor in Economics and IT 
Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
185/2012 - Disp til re-eksamen - deltog ikke i ordinær - imødekommet 
187/2012 - Disp til re-eksamen - deltog ikke i ordinær - imødekommet 
200/2012 - Disp til re-eksamen - deltog ikke i ordinær - imødekommet 
208/2012 - Disp til re-eksamen - deltog ikke i ordinær - imødekommet 
210/2012 - Disp til re-eksamen - deltog ikke i ordinær + for sen tilmelding – imødekommet 
216/2012 - Disp til 4. forsøg + for sen tilmelding – imødekommet 
217/2012 - For sen tilmelding til re-eksamen, ekstra forsøg, disp for 1. årsprøven for i alt 5 fag - 
afvist 
 

15. Sager til behandling – Cand.merc. 
193/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for VF – afventer info fra den studerende 
 
Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
215/2012 - Forhåndsgodkendelse af virksomhedsprojekt - imødekommet 
218/2012 - Forhåndsgodkendelse af virksomhedsprojekt - imødekommet 
 

16. Evt. 
Intet. 
 
Mødet sluttede kl. 12.25.  12.09.2012 / Lene F. Jakobsen (ref.) 


