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Referat af Studienævnsmøde 

Tirsdag 29. januar 2013 kl. 9.45 
 

Deltagere: 

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

Anders Bordum Underviserrepræsentant, BSc.merc og CMFL 

Ulrik Wagner Underviserrepræsentant, BSc.merc Sport  

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

Jesper Køks Andersen Studerende, BSc.merc generel 

Zenia Laila Skytte Søgaard Studerende, cand.merc. 

Maria Lang Studienævnssekretær - referent  

Jette Risom Observatør - sekretær, Bachelor in Economics and IT 

Susanne Kaas Observatør – sekretær HA, MSCM 

Kenneth Schultz Observatør - uddannelseskoordinator, BSc.merc generel 

Nina Toghay  Observatør - faglig vejleder, BSc.merc 

 

Afbud: 

Steen Scheuer  Observatør - professor, ILV  

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

Roman Butsev Observatør - faglig vejleder, Bachelor in Economics and IT 

 

 

1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet den 6. november 2012 

Ingen kommentarer.  

 

Peder fremlagde tillægsdagsorden som blev godkendt af studienævnets medlemmer. Punktet blev 

nyt punkt 10. 

 

2. Meddelelser fra formanden: 

- Vejledning omkring Studienævnets arbejde blev omdelt og der blev orienteret om nævnets ar-

bejde 

- Peder orienterede om høring omkring ændrede adgangskrav. 

- Der har været positiv respons bl.a. fra ekstern censor på vores nye underviser på Bsc. Merc.; 

Eva Bang.  

- Peder orienterede om høring omkring ændring af adgangsbekendtgørelse for Bsc. merc.  

- Der har i forbindelse med skriftlig eksamen i et fag været henvendelse fra de studerende om-

kring, at den stillede opgave til formiddagseksamen skulle ligne opgaven til eftermiddagsek-

samen for meget. Dette følte de studerende var uretfærdig behandling, da det i så fald ville væ-

re lettere at gå til eksamen om eftermiddagen. De fagansvarlige for fagene har vurderet, at 

sammenfaldet er så lille, at det ikke har været nogen fordel at tage eksamen om eftermiddagen 

frem for formiddagen. Til næste eksamen vil der ikke være sammenfald mellem de to opgaver. 

- Peder oplyste, at der er Valg undervejs-messe den 27. februar 2013 for kandidatstuderende. 

Det ønskes, at kandidatstuderende fra vores linje i Slagelse, deltager i denne messe. Vi vil få 

en stand med brochurer mv. 

- Niels Lauritzen og Peder har planlagt en messeturne, hvor Niels, Peder og nogle af de stude-

rende fra Bachelor in Economics and IT deltager. Messen er lavet i samarbejde med Sønder-

borg. 
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3. Orientering om akkreditering af Bsc. Merc. uddannelsen 

Peder orienterede om akkrediteringsreglerne for de nye medlemmer og om, hvor langt akkredite-

ringsrapporten er nået. 

Der er panelbesøg den 1. marts.  

 

4. Godkendelse af skemaet for F13 

Der var ingen bemærkninger til de fremlagte skemaer for hverken Bsc. Merc., Bachelor in Eco-

nomics and IT og cand.merc. Change Management. 

 

5. Beslutning om hvilke fag, der skal evalueres i foråret 2013 
Det blev aftalt, at alle fagene på både Bsc. Merc., Bachelor in Economics and IT og cand.merc. 

Change Management skal evalueres. 

 

6. Nye mødedatoer 
Maria og Peder sender forslag ud til Studienævnets medlemmer. 

 

7. Diskussion af ”kompetencesammenhænge i bacheloruddannelsen” 
Peder oplyste, at fra 2011 blev det bestemt, at alle uddannelser skal beskrive opfyldelse af mål for 

de færdige studerende.  

Peder orienterede om det udleverede bilag. Beskrivelserne skal indeholde viden, færdigheder og 

kompetencer. Dette skal bl.a. fremgå af studieordningen for uddannelserne samt de enkelte fagbe-

skrivelser.  

Der var ingen bemærkninger til det omdelte skema. 

 

8. Fagbeskrivelser til godkendelse for foråret 2013 for Det Internationale studie (Bachelor in 

Economics and IT) 
Der er blevet lavet særskilte fagbeskrivelser for exchange students, idet der ikke findes egentlige 

fagbeskrivelser på den nye studieordning. Da exchange students ofte tager enkelte fag, skal der 

være en eksamen til hver enkelt af disse fag i stedet for en samlet eksamen, som det er beskrevet i 

studieordningen. 

 

Fagbeskrivelserne blev godkendt. 

 

9. Tilføjelse til fagbeskrivelserne på Det Internationale studie (Bachelor in Economics and IT); 

det skal fremgå, hvorvidt der er en særskilt eksamen i december for exchange students eller 

om det kun er den ”almindelige eksamen” i januar 
Der var enighed om, at der ikke laves en særskilt eksamen i december, men at der er en ordinær 

eksamen i januar. Hvis det bliver aktuelt med reeksamen, sørger administrationen for, at denne 

bliver planlagt og afholdt inden den studerende rejser ud af landet. 

 

10. Godkendelse af ændring af eksamensform i F13 for faget: Sociology and Management - Mo-

tivation, Teamwork and Change (cand.merc. fag) 
Det fremsendte bilag fra fagansvarlige blev diskuteret. 

Der var enighed om, at det skal fremgå, om det er en gruppeeksamen eller en individuel eksamen. 

Såfremt det er valgfrit, skal dette også fremgå. 

Den fagansvarlige vil blive kontaktet af Studienævnet. 

Der var enighed om, at forslaget til ændringen er godkendt, såfremt eksamensformen bliver tilfø-

jet. 
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11. Evt. 
Jette oplyste, at invitation til dimission for Bachelor in Economics and IT stort set er færdig. Der 

er dimission den 14. februar 2013.  

 

Jette, Susanne, Kenneth og Nina forlod mødet kl. 12.00. 

 

Lukket del: 

 

12. Meddelelser  

 

13. Undervisningsevaluering for E12 

Evalueringsresultaterne blev diskuteret. Få fag blev udvalg til udspecificeret diskussion. 

 

14. Censorindberetninger 

Efter gennemgang af indberetningerne, blev det aftalt, at vi skal være opmærksomme på et speci-

fikt fag. 

 

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

272/2012 – Forhåndsgodkendelse af udlandsophold – udsat 

316/2012 – Forhåndsgodkendelse af udlandsophold – udsat 

337/2012 – Merit for fag på anden uddannelse – imødekommet 

1/2013 – Disp. til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær eksamen – imødekommet 

2/2013 – Forhåndsgodkendelse af fag på anden institution – imødekommet 

3/2013 – Disp. 5. forsøg til Bachelor – imødekommet på særlige vilkår 

4/2013 – Disp. 4. forsøg til Finansiering – imødekommet 

5/2013 – Disp. andet fag i stedet for kvan.ana. del 2 – imødekommet 

7/2013 – Merit for kvan.ana. del 2 – udsat 

8/2013 – merit for kvan.ana. del 2 – imødekommet 

9/2013 – Disp. andet fag i stedet for kvan.ana. del 2 – imødekommet 

10/2013 – Disp. 6. forsøg i VØ del 1 – imødekommet 

11/2013 – Disp. 5. forsøg i IT & øko. – imødekommet 

12/2013 – Disp. 4. forsøg i Finansiering – imødekommet 

13/2013 - Disp. til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær eksamen - imødekommet 

14/2013 – Disp. andet fag i stedet for kvan.ana. del 2 – imødekommet 

15/2013 – Disp. 5. forsøg i ekstern Regnskab – imødekommet 

 

Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 

301/2012 – Meritoverførsel af obligatorisk opgave – afslået 

320/2012 – Disp. afmeldelse af eksamen i januar – imødekommet 

325/2012 – Disp. tilmelding til undervisning – imødekommet 

334/2012 – Disp. tilmelding til undervisning – imødekommet 

335/2012 – Merit for obligatorisk opgave – afslået 

340/2012 – Disp. 5. forsøg i obligatorisk opgave – imødekommet 

341/2012 – Disp. udsættelse af eksamen i Finansiering – imødekommet 

345/2012 – Disp. andet fag i stedet for kvan.ana. del 2 – imødekommet 

346/2012 – Disp. ekstra tid til obligatorisk aktivitet – imødekommet 

349/2012 – Disp. udsættelse af eksamen i VØ og kvan.ana. – imødekommet 

350/2012 - Disp. andet fag i stedet for kvan.ana. del 2 – imødekommet 

351/2012 – Disp. forsinket aflevering af eksamensopgave i Finansiering – afslået 

351/2012(!) – Forhåndsgodkendelse af udlandsophold – imødekommet 
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352/2012 – Disp. forsinket aflevering af eksamensopgave i Finansiering – imødekommet 

353/2012 – Disp. tilmelding til eksamen i VØ – imødekommet 

354/2012 – Disp. tilmelding til eksamen i VØ og kvan.ana. – imødekommet 

355/2012 – Disp. ekstra tid til eksamen – imødekommet 

356/2012 – Disp. ændring af eksamenstidspunkt – afslået 

357/2012 – Disp. ekstra tid til eksamen i Regnskab – imødekommet 

358/2012 – Disp. ændring af studieforløb - imødekommet 

 

16. Sager til behandling – Bachelor in Economics and IT 

6/2013 – Merit for fag på 7. semester - afslag 

 

Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 

338/2012 – Disp. udsættelse af aflevering – imødekommet  

339/2012 – Disp. lave bachelorprojekt i foråret 13 i stedet for efteråret 13 – imødekommet 

343/2012 – Disp. 3. forsøg i obligatorisk aktivitet i Corporate Finance – imødekommet 

344/2012 – Disp. tilmelding til eksamen – imødekommet 

 

Sager til behandling – Cand.merc. 
 

Afgørelser i høring / formandsgodkendt siden sidste møde 

347/2012 – Forhåndsgodkendelse af valgfag på anden campus – imødekommet 

348/2012 – Meritoverførsel af fag taget på anden campus - imødekommet 

 

17. Evt. 

Intet. 

 

Mødet sluttede kl. 13.45. 

 

 

29.01.2013 / Maria Lang 


