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  Syddansk Universitet 
 

Referat af Studienævnsmøde 
mandag den 5. marts 2012 kl. 9.00 
 
Deltagere: 
Peder Madsen  Studieleder, BSc.merc og CMFL (formand) 
Ulrik Wagner Underviserrepræsentant, BSc.merc  
Casper Rasch Hansen Studerende, BSc.merc sport (næstformand) 
Dennis Nielsen Studerende, BSc.merc generel  
Mehmet Ali Polat Studerende, BSc.merc generel 
Kenneth Schultz Observatør - uddannelseskoordinator, BSc.merc generel 
Vibeke Toft Müller Observatør - studieleder Bachelor in Economics and IT 
Louise Jørgensen Observatør - faglig vejleder, BSc.merc 
Jette Risom Observatør - sekretær, Bachelor in Economics and IT 
Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær - referent 
 
Afbud: 
Steen Scheuer  Observatør - professor, ILV  
Anders Bordum Underviserrepræsentant, BSc.merc og CMFL 
Maria Lang Observatør - sekretær, BSc.merc 
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 10. februar 2012 

Ingen kommentarer. 
 

2. Meddelelser fra formanden: 
- Peder udleverede vores nytrykte folder for vores uddannelser 
- profilbeskrivelsen for Change Management er blevet godkendt i fakultet uden kommentarer 
- vi havde Åbent Hus i lørdags og der var pænt antal besøgende  
- vi har deltaget i Valg under vejs i Odense den 29/2 med Change Management 
- info om RUS-arrangement for september-optaget 
- uddannelsesudvalget på Bachelor in Economics and IT er nedlagt efter godkendelse fra deka-
nen 
- Ulrik fortalte om mulighed for vores sportsstuderende om at komme på udenlandsophold til 
Washington 
 

3. Godkendelse af fagbeskrivelser til Profile description for Change Management 
Udsat til næste møde. 
 

4. Orientering om Facebook til studerende i Slagelse 
Der var en diskussion for og imod (endnu) en Facebook-side for Slagelse. Det blev besluttet, at 
de 3 valgte medlemmer af Studienævnet skal arbejde videre med en uofficiel Facebook-side for 
Studienævnet.  
 

5. Beslutning om paneldebat for studerende efter evaluering 
Kenneth havde fremsendt oplæg pr. mail inden mødet. Kenneth slog fast, at det ikke hedder pa-
neldebat, men kvalificeringsmøder. Efter en diskussion af Kenneth og Anders’ oplæg blev det 
besluttet at afprøve, om vi får noget ud af at afholde kvalificeringsmøder efter spørgeskema-
evaluering. I første omgang blev det besluttet, at Seminar i Finansiering og evt. Samfundsøko-
nomiske Rammebetingelser, afprøver modellen.  
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Studienævnet udsender information herom til alle, som underviser i foråret 2012. 
 

6. Orientering om og diskussion af arbejdet vedr. arbejdet med studenteraktiverende      
undervisningsaktiviteter 
Peder udleverede referatet fra det 1. møde i gruppen. Studienævnet kom med følgende input til 
punkterne i referatet: 

 punktet vedr. supplerende film til VØ-faget bør ligge i regi af alle 5 studienævn  
 pilotprojekt med innovations camp i Entreprenørskab bør være en obligatorisk aktivitet 
 punkt 5 bør ændres, så det ikke kun gælder ikke-etniske-danske studerede 

 
Kenneth tog disse input med til næste møde i gruppen, som blev afholdt umiddelbart efter mø-
det i Studienævnet. 
 

7. Evt. 
Intet. 
 

Kenneth, Vibeke, Jette og Louise forlod mødet. 
 

Lukket del: 
 

8. Meddelelser 
Peder udleverede følgende: 
- oversigt over karakter i Bachelorprojekt og samlet gennemsnit for de HA-merit-studerende, 
som dimitterede i januar og februar måned 
- oversigt over antal studerende tilmeldt eksamen, dumpet, syg/udeblevet fra januar eksamen 
 

9. Censorindberetninger 
Ingen kommentarer. 
 

10. Sager til behandling – HA (almen, generel, sport og merit) 
j.nr.  63/2012 - Endelig merit for Marketing, da han er Serviceøkonom - afvist 
j.nr. 79/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold x 2 - godkendt 
j.nr. 82/2012 - Endelig merit for Brancheanalyse - godkendt 
j.nr. 83/2012 - Forhåndsgodkendelse af FIN i udlandet - godkendt 
j.nr. 84/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold x 2 - afventer yderligere info 
fra den studerende  
j.nr. 85/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold samt disp til udsættelse af 
Marketing til re-eksamen – delvis godkendt merit samt OK til udsættelse af eksamen 
j.nr. 86/2012 - Disp til at skrive opgave i VØ (1+2) i stedet for skr. eksamen - afvist 
j.nr. 87/2012 - Godkendelse af studieophold og praktikrapport - godkendt 
j.nr. 88/2012 - Disp til 3 fag på ny studieordning samt BP i F12 - godkendt 
j.nr. 90/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for VØ del 1 - afvist 
j.nr. 91/2012 - Disp til 4. forsøg i VØ (del 2) samt 5. forsøg i VØ (del 1) og IT&Ø - godkendt 
j.nr. 92/2012 - Disp til 4. forsøg i FIN - godkendt 
j.nr. 93/2012 - Disp til at få lov til at gå til re-eksamen i Entreprenørskab - afvist 
 
Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
j.nr. 66/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold x 3 - godkendt 
j.nr. 67/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold - godkendt 
j.nr. 68/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold x 2 - godkendt 
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j.nr. 69/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold x 2 - godkendt 
j.nr. 70/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold x 2 - godkendt 
j.nr. 71/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold x 3 - godkendt 
j.nr. 77/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold x 2 - godkendt 
j.nr. 78/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold x 2 - godkendt 
 

11. Sager til behandling – Bachelor in Economics and IT 
j.nr. 65/2012 -  Endelig merit for en række fag – delvist godkendt 
j.nr. 74/2012 - Endelig merit for 1 fag - godkendt 
 
Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
j.nr. 72/2012 - Disp til 4. forsøg i Corporate Finance - godkendt 
j.nr. 73/2012 - For sen tilmelding til re-eksamen i 2 fag - godkendt 
j.nr. 75/2012 - For sen tilmelding til re-eksamen i 2 fag samt disp til 4. forsøg i Introductory 
programming - godkendt 
j.nr. 76/2012 - For sen tilmelding til re-eksamen i 1 fag - godkendt 
j.nr. 80/2012 - Disp til re-eksamen - afmeldt til ordinær eksamen - godkendt 
j.nr. 81/2012 - For sen tilmelding til re-eksamen i 1 fag - godkendt 
j.nr. 89/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for 1 VF - delvist godkendt 
 

12. Sager til behandling – Cand.merc. 
j.nr. 64/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for VF – afventer yderligere info fra den stude-
rende 
 

13. Evt. 
Intet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.03.2012 / Lene F. Jakobsen (ref.) 


