
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse 
  Syddansk Universitet 
 

Referat af Studienævnsmøde 
tirsdag den 10. april 2012 kl. 9.00 
 
Deltagere: 
Peder Madsen  Studieleder, BSc.merc og CMFL (formand) 
Ulrik Wagner Underviserrepræsentant, BSc.merc  
Anders Bordum Underviserrepræsentant, BSc.merc og CMFL 
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 
Maria Lang Observatør - sekretær, BSc.merc 
Jette Risom Observatør - sekretær, Bachelor in Economics and IT 
Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær - referent 
 
Afbud: 
Steen Scheuer  Observatør - professor, ILV  

 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 5. marts 2012 

Ingen kommentarer. 
 

2. Meddelelser fra formanden: 
- der har været en artikel i avisen vedr. arrangementet med Steen Bocian fra Danske Bank 
- studielederkredsen (EØ) er blevet enige om en struktur for fælles evaluering af fagene på 
BSc.Merc. og Cand.merc., som træder i kraft fra efteråret 2013. Evaluering udsendes og svar 
bearbejdes fra Odense 
- dekanen har godkendt Peder som studieleder og formand for Studienævnet samt Casper som 
næstformand 
 

3. Godkendelse af fagbeskrivelser for E12 - BSc.merc./CMFL/Prof.Bach. 
Fagbeskrivelserne for valgfag på BSc.merc og Prof.Bach samt alle fag på CMFL blev godkendt 
med diverse rettelser. Se oversigt over fagbeskrivelserne i bilaget. 
 

4. Dimission 2012  
Det blev besluttet at ændre den tidligere beslutning om at afholde dimission sammen med HUM 
den 30. juni kl. 11.00-13.00.  
I stedet afholder vi vores egen dimission som følgende: 
- lørdag den 30. juni kl. 16.00-18.00 - ”officiel del” med de studerendes gæster samt ansatte 
- fra kl. 18.30 – spisning og fest for studerende og ansatte på ILV 
Instituttet står for at arrangere den ”officielle del” og de Louise og Casper står for ”festen” 
 

5. Orientering om og diskussion vedr. arbejdet med studenteraktiverende undervisnings-
aktiviteter 
Kenneth spurgte, om der var gode idéer udover dem som fremgik af de udsendte referater. Der 
var ingen nye idéer. 
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Peder oplyste, at 1. projekt (undervisningsfilm til Virksomhedens Økonomi) er sendt til deka-
nen. 
 

6. Diskussion af HA-merit studerendes faglige forudsætninger for at følge Videregående 
Kvan. Ana. 
Kenneth oplyste, at det er et problem, at de studerende fra HA-merit (både 1. og 2. semester) 
ikke har haft de centrale fag inden de skal have Videregående Kvan. Ana. Peder er enig i dette.  
Peder undersøger, om vi kan ændre fagflowet for de studerende, som starter i september måned. 
Det blev samtidig drøftet, om vi skal sløjfe februar-optaget, da det udover det faglige også giver 
store problemer i forhold til eksamensplanlægningen, da disse studerende læser fag på mange 
semestre samtidig. Peder undersøger ligeledes, om dette er muligt. 
Beslutning om ovenstående træffes på næste møde. 
 

7. Diskussion af adgangskrav til cand.merc. for studerende, der ikke har en direkte ad-
gangsgivende eksamen 
Vibeke spurgte, hvad der menes med at ansøgere skal have taget deres adgangsgivende eksa-
men på et universitet – hvad med udenlandske studerende ? Peder undersøger dette. 
 

8. Evt. 
Anders foreslog, at vi om cirka et år skal se på pensumniveau samt solotaksonomi i de enkelte 
fagbeskrivelser. Dette tilsluttede Studienævnet sig. 

 
 
TILLÆGSDAGSORDEN: 
Studienævnet godkendte et ekstra punkt på dagsordenen: 
Ændring af fagbeskrivelsen i Organisationspsykologi på CMFL.  
Ønsket er at ændre længden på den mundtlig eksamen i fra 30 til 20 minutter.  
Ændringen blev godkendt for eksamen i juni 2012. 
Lene sender ændringen til godkendelse i Fakultetet. 
 
 

Kenneth, Vibeke, Jette, Maria og Louise forlod mødet. 
 

Lukket del: 
 

9. Meddelelser 
Peder skal i denne uge afholde samtale med 3 studerende fra CMFL samt 1 fra BSc.Merc. vedr. 
snyd. 
 

10. Censorindberetninger 
Ingen kommentarer. 
 

11. Sager til behandling – HA (almen, generel, sport og merit)  
94/2012 - Endelig merit for 1 fag - afvist 
98/2012 - Endelig merit for udenlandsophold - godkendt 
100/2012 - Disp til at aflevere og forsvare Praktikrapport tidligere pga. Bachelorprojektet - 
godkendt 
102/2012 - Udsættelse af 1. årsprøven - har ikke deltaget i ORG - godkendt 
104/2012 - Udsættelse af 1. årsprøven - har ikke deltaget i ORG - sagen er bortfaldet - har afle-
veret opgaven i faget og dermed har deltaget i eksamen 
106/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for VF - godkendt 
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107/2012 - Endelig merit for udenlandsophold - godkendt 
 
Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
95/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold x 2 - godkendt 
96/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold x 2 - godkendt 
97/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for udenlandsophold x 2 - godkendt 
99/2012 - Disp til at tage et andet fag end Kvan.Ana. del 2 - godkendt 
 

12. Sager til behandling – Bachelor in Economics and IT 
Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 
101/2012 - Forhåndsgodkendelse af merit for valgfag - godkendt 
 

13. Sager til behandling – Cand.merc. 
105/2012 - Endelig merit for 1 VF - godkendt 
108/2012 -  Godkendelse af virksomhedsprojekt - godkendt 
 

14. Evt. 
Intet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.04.2012 / Lene F. Jakobsen (ref.) 


