
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse 
  Syddansk Universitet 
 
 

Referat af Studienævnsmøde  
tirsdag den 2. marts 2010 kl. 12.00 
 
Deltagere: 
Peder Madsen Studieleder, HA - formand 
Johannes Harder Underviserrepræsentant, HA 
John Kondrup Underviserrepræsentant, HA 
Eva Bang Studerende, HA31 - næstformand 
Thomas Nyborg Studerende, HA21  
Casper Rasch Hansen Studerende, HA Sport 
Flemming Jakobsen Observatør – faglig vejleder 
Lene Forsingdal Jakobsen Studienævnssekretær - referent 
 
Afbud: 
Vibeke Toft Müller Observatør – studieleder Bachelor in Economics and IT 
Susie S. Lindhardt Lerche Observatør – studiesekretær, HA Sport 
 
 
Peder indledte mødet med at tilføje et nyt punkt til dagsordenen: punkt 2A 
 
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde den 2. februar 2010 

Godkendt uden kommentarer. 
 

2. Meddelelser 
- der pt. en evaluering i gang af campus – Peder opfordrede de studerende til at deltage 
samt at sprede budskabet blandt de øvrige studerende 
- der bliver ingen begrænsning af optaget på HA-studierne i 2010 blandt de studerende 
som søger ind inden 5. juli. Vi kan evt. vælge at sætte begrænsning på antallet at plad-
ser i 2. runde 
- vi har optaget 15 studerende på HA-merit pr. 1. februar  
- der har været afholdt infomøde om cand.merc. Forandringsledelse – ca. 25 deltagere 
- der er fortsat ikke noget nyt vedr. vores akkreditering af HA 
- task force gruppen er ved at finde ud af hvilke fag der skal være suppleringsfag for HD-
studerende, som ønsker optagelse på cand.merc. Forandringsledelse 
- der afholdes valg under vejs i Odense den 4. marts 
- der afholdes åbent hus på Campus Slagelse den 20. marts 

 
2A. Godkendelse af uddannelsen ”Bachelor in Economics and IT” som adgangsgi-

vende eksamen til cand.merc. Forandringsledelse 
Godkendt. 

 
3.   Orientering om forløb ved merit til statistik-delen af Kvantitative Analysered-

skaber for studerende på HA-merit (studiestart september 2009) 
 Peder orienterede om forløbet. Ingen yderligere bemærkninger.  

 
4.   Godkendelse af fritagelse for statistik-delen af Kvantitative Analyseredskaber 

for studerende på HA-merit (studiestart efter 2009) 
Godkendt. 

 
5.  Godkendelse af skemaer 

Godkendt. Dog mente Thomas at det er et problem at undervisningslektionerne i Marke-
ting er ujævnt fordelt pga. Ullas forestående rejse. Peder kunne godt se problemet. 

 
6.  Godkendelse af plan for re-eksamen i februar 

Godkendt.  
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7. Godkendelse af fagbeskrivelser fra Bachelor in Economics and IT  

Link til fagbeskrivelserne 
 

Følgende fagbeskrivelser blev godkendt uden kommentarer: 
Application Structures 
Advanced Business Economics 
Database design and Applications 
Economics 
Accounting 1 
Software Project Management 
Corporate Finance 
Applying Patterns 
Organizational Theory 
Web Application Development 
Internship 

 
8. Godkendelse af ”Procedure ved afleveringen af skriftlige opgaver” 
 Punkt 1) Godkendt 

Punkt 2) Det blev besluttet at de studerende, når de afleverer deres eksemplarer i hard 
copy til sekretæren, skal medbringe en kopi af kvitteringen for at de har uploaded doku-
mentet på Blackboard 
Punkt 3) Afvist 
 
Det blev besluttet at ovenstående (punkt 1 og 2) skal indskrives i dokumentet ”Generelle 
krav til skriftlige opgavebesvarelser”. Herefter sendes besked til de studerende om at 
reglerne er ændret. Afventer dog dagsordenens punkt 9. 

 
9. Godkendelse af ændringer til ”Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser” 
 Vi kunne ikke umiddelbart huske hvad der er ændret i dokumentet, da det er Susie der 

har stået for ændringerne.  
Overskriften bør ændres fra ”Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser” til ”Generelle 
krav og anbefalinger til skriftlige opgavebesvarelser”. 
Flemming stillede spørgsmål ved sidenummerering. 
Peder vil gennemgå dokumentet for ændringer igen. 

 
10. Beslutning om hvilke fag der skal evalueres i F10 

Det blev besluttet at følgende fag skal evalueres: 
Alle fag på 2. semester 
Finansiering på 4. semester – almen 
Sport og eventmanagement - sport 
Jura på 6. semester - almen 

  
 På næste møde i Studienævnet skal det besluttes hvordan evalueringen skal foregå samt 

hvordan spørgeskemaet skal se ud. John lovede at komme med et oplæg. 
  
11. Godkendelse af ændring af fagbeskrivelse i Finansiering 

Studienævnet indstiller til Studienævnet i Odense at fagbeskrivelse ændres. Lene kontak-
ter Sabine herom. 

 Peder tager en snak med Kenneth og Christian Riis Floor om problemet. 
 
12. Godkendelse af ny fagbeskrivelse (Studieophold og praktikrapport 7,5 ECTS) 
 Godkendt med få rettelser. Sendes til godkendelse på Fakultetet. 
 
13. Godkendelse af ny fagbeskrivelse (Studieophold og praktikrapport 15 ECTS) 
 Godkendt med få rettelser. Sendes til godkendelse på Fakultetet. 
 
14. Evt.  

Intet. 
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 Flemming forlod mødet. 
 
15. Meddelelser (lukket punkt) 
 Peder orienterede om en sag, vedr. fejl i eksamensbeviser. 

Peder har behandlet 3 sager for Bachelor in Economics and IT som hastede, da dimitten-
derne ellers ikke kunne have fået deres beviser ved dimissionen. 

 
16.  Resultatet af undervisningsevalueringen E09 
 Erhvervsøkonomisk seminar: Vejlederne bør afstemme forventningerne til seminarmø-

derne, da der var stor forskel på hvordan møderne blev afholdt. 
 Ellers ingen kommentarer til evalueringerne. 

 
17. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Ingen kommentarer. 
 
18.  Sager til behandling HA (lukket punkt) 

 
 J.nr. 8/2010 – ansøgning om dispensation – trukket tilbage 

 
J.nr. 9/2010 – ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven – imødekommet 
 
J.nr. 16/2010 - ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 

 
19.  Sager til behandling Bachelor in Economics and IT (lukket punkt) 
  
 J.nr. 10/2010 – ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 

 
 J.nr. 11/2010 – ansøgning om dispensation til 5. eksamensforsøg – imødekommet 

 
J.nr. 12/2010 – ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 

 
 J.nr. 13/2010 – ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
 
20. Sager til behandling cand.merc. (lukket punkt) 
 
 J.nr. 14/2010 – ansøgning om optagelse på cand.merc. - trukket tilbage 
 
 J.nr. 15/2010 - ansøgning om optagelse på cand.merc. – godkendt 

 
21.  Evt. 
 Intet. 

 
Mødet sluttede ca. kl. 15.15. 

 
  

 
16.3.2010 /Lene F. Jakobsen (ref.) 


