
 

 

Referat af møde i 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Fredag d. 18. januar 2018 

Klokken 9.30 – 15.00 

 

Til stede: Tina Lundø Tranekjer, Ole Bent Olesen, Knud Sinding (videomøde – forlod mødet cirka 
11.00), Mette Katrine Sejten Nikolajsen, Natasha Henriette Nielsen, Mike Dethlefsen, Peter 
Daniel Solberg Hansen  

Ikke til stede: Mads Bruun Ingstrup, Nils Karl Sørensen, Ellaha Anwari 

Administration (under hele mødet): 
 Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent) 

Administration (under punkt 1 – 4): 
 Caroline Grossmann 

Administration (under punkt 5 – 8): 
Lene Albæk Jensen (videomøde), Louise Folkestad, Selma Brackovic Thingholm,  
Julie Udbye Nielsen, Anette Heuck Thrane, Brian Kjær Jepsen 

 

1. Godkendelse af referat 
1.1. Ekstraordinært møde d. 6. december 2018 
1.2. Ordinært møde d. 14. december 2018 

 
1.1. Godkendt uden bemærkninger. 
1.2. Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Velkommen til studienævnets nye medlemmer 
 
Tina Lundø Tranekjer bød velkommen til studienævnets nyvalgte studenterrepræsentanter. 
Kort præsentationsrunde. 
 
Der blev yderligere orienteret om, at der er sket udpegning af Ellaha Anwari som studenterrepræsentant af 
Rektoratet. Ellaha er formelt udpeget pr. 9. januar 2019. Udpegningen er gældende for valgperioden pr. 
datoen og frem til og med 31. januar 2019. 
 
3. Eksamen og undervisning 

3.1. Mulighed for fælles vejledning på kandidatspeciale og bachelorprojekt 
3.2. Korrektur af eksamensopgaver 
3.3. Orientering fra møde med Censorformandskab 

 
3.1. Tina Lundø Tranekjer indledte med at præsentere og motivere tanken omkring muligheden for at lave 
fælles vejledning i forbindelse med vejledning af kandidatspecialer. Fælles vejledning vil i udgangspunktet 
kunne have forskellig ”form”, der kunne for eksempel arbejdes med tanker om oplæg om overordnede 
tematikker/emneområder, feed-back på specifikke emneområder, peer-feedback, opponering. 



 

 
Med præsentationen og motiveringen ønskes der en første diskussion af muligheden. Samme diskussion 
foregår i VILU kredsen.  

Tina Lundø Tranekjer bemærkede, at der er indskrevet mulighed for at gøre samme tiltag i fagbeskrivelsen i 
bachelorprojektet. 

Mette Nikolajsen spurgte til gjorte erfaringer omkring brugen af fælles vejledning på bachelorprojekter. 
Tina Lundø Tranekjer svarede, at der er for nuværende er begrænset erfaring. Der opsamles aktuelt erfa, 
blandt andet i de senest afgivne evalueringer som er er under behandling p.t.  
Tina Lundø Tranekjer følger op, og orienterer studienævnet løbende. 

Ole Bent Olesen bemærkede, at der er væsentlige forskelle på målbeskrivelse, niveau og specialiseringsgrad 
på bachelorprojekt og kandidatspeciale. Disse forskelle bør tillægges betydelig vægt i overvejelserne.  

Studienævnet tog for nuværende den potentielle mulighed til efterretning.  

3.2. Studienævnet henstiller til, at der tilses gennemlæsning/korrektur og gennemregning af 
eksamensopgaver forud for aflevering til administrationen.  

Tina Lundø Tranekjer orienterer EØ VILU-kredsen om henstillingen på vegne af studienævnet. 
 
3.3.  Tina Lundø Tranekjer orienterede kort om de senest modtagne eksaminatorrapporter. Der er ikke 
bemærkninger i de modtagne rapporter der giver anledning til specifikke tiltag. 

 
4. Studieordninger, linjer og profiler 

4.1. Opfølgning vedr. nedlæggelse af engelsksprogede studiepladser 
 
4.1. Ole Bent Olesen orienterede om, at det i en ikke helt defineret periode henover jul og nytår ikke har 
været muligt at tilgå BM siderne via det ”centrale” link på www.sdu.dk.  
Det blev konstateret, at der ved en fejl var borttaget en genvej på hjemmesiden. Efter henvendelse til 
Dioweb blev genvejen genetableret. 
 
Tina Lundø Tranekjer kontakter Kommunikation. 
 
Studienævnet modtog orienteringen. 
 
5. Praksis og principper 
 
Administrationen orienterede om, at vedligeholdelse af studienævnets arbejdsdokument omkring praksis 
og principper er overgået til Brian Kjær Jepsen. 
 
Studienævnet diskuterede på foranledning af forespørgsel fra Ole Bent Olesen mulig, og fastlagt, praksis 
omkring afmelding af fag. 
Diskussionen berørte blandt andet praksis omkring forhåndsgodkendte valgfag. 
 
Med henblik på mulig fastlæggelse af fremadrettet praksis på området, kontakter Brian Kjær Jepsen på 
studienævnets vegne Karin Bruun for afklaring af, om der kan fastlægges praksis på området, eller om det 
er udenfor studienævnets kompetence at tage stilling til afmelding af forhåndsgodkendte valgfag. For så 
vidt gælder afmelding af obligatoriske fag kan dette ikke ske. 
Såfremt der fastlægges praksis sker det med delegation til studienævnets formand. 
 

  



 

6. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
Studienævnet modtog orientering om afgjorte sager. 

7. Meddelelser 
7.1. Meddelelse om valg 2019 til Studienævn for Erhvervsøkonomi 
7.2. Referat af konstituerende møde i Studienævn for SJSE 11. december 2018 
7.3. Referat af møde i Studienævn for SJSE 11. december 2018 
7.4. Referat af møde i Studienævn for SJSE 20. november 2018 

 
- 

 
8. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 
 
9. Eventuelt 

 
Tina Lundø Tranekjer orienterede studienævnet om, at processen omkring Evaluering af hele uddannelser 
med eksterne eksperter er under igangsættelse. Studienævnet blev opfordret til at overveje, og give, input 
til mulige emner for evalueringen.  
Ole Bent Olesen forslog at der blandt andet blev rettet fokus med uddannelsernes teoretiske undervisning, 
og særligt for bacheloruddannelsen de generelle kompetencer. 
Med henblik på nedsættelse af ekspertpanelet blev det foreslået, at der kan indgå medlemmer der 
fungerer som aftagercensorer på de erhvervsøkonomiske uddannelser. 

 
 
 
Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


