Referat fra møde i
Studienævn for Erhvervsøkonomi
Fredag den 31. marts 2017 kl. 9.30- 13.00 – afholdt digitalt
Tilstede: Anna Lund Jepsen, Knud Sinding, Ole B. Olesen, Kristian Philipsen, Nils Karl Sørensen, Jakob Evald
Pedersen,
Tilstede sekretariat: Lene Albæk Jensen, Dorthe Sjørslev, Gro Funder Sommerland, Lise Abrahamsen, Charlotte
Lund Hansen, Kirsten Høg (referat)
Afbud: Katrine Sofie Ziska, Katrine Koch Kristensen, Andreas Melsen, Stefan Hovgaard Jensen
1) Godkendelse af referat fra møde den 16. marts 2017
Knud S. var i tvivl, om man nåede at få godkendt de på studienævnet klargjorte fagbeskrivelser, blandt andet
faget Mikroøkonomi, som studienævnet har udvalgt som et af årets indsatsområder.
Disse kommentarer er hermed medtaget til referat fra mødet den 16. marts 2016.
Som opfølgning vedr. fagbeskrivelser, se pkt. 5 i dette referat.
2) Erfaringer fra og justering af studienævnsarbejdet
Trine Fenger og Mette Aistrup var til stede under dette punkt.
Mette omtalte den nye fælles organisering af administrationen, der nu skal understøtte alle studienævn med
et team, der skal være rettet mod de studerende, eks. vedrørende dispensations- og meritansøgninger, og et
team, der skal støtte studienævnet, VILUerne og de faglige miljøer i øvrigt i forhold til studieordninger,
fagbeskrivelser, uddannelsespolitiske drøftelser m.m.
Der udspandt sig en længere diskussion om potentielle udfordringer i den nye organisering. Studienævnets
arbejde har i nogen tid været besværliggjort af en utilstrækkelig bemanding, og studienævnet udtrykte
bekymring for, at omlægningen til den nye organisering ville medføre yderligere udfordringer for
studienævnet. Et vigtigt punkt i diskussionen var studienævnets bekymring i forhold til, hvornår man kan
forvente, at den nye organisation er på plads og kørende.
Studienævnet pegede på, at det er vigtigt, at der udarbejdes tjeklister eller lignende, så man sikrer, at alle
sagerne er tilstrækkeligt forberedt til møderne. Dette gælder for eksempel i forhold til lægeerklæringer, men
også i forhold til andre bilag, der indgår i behandlingen af de enkelte sager. Studienævnet pegede også på, at
der er behov for, at det bliver afklaret, hvilke sager, man sender til formandsbehandling.
Studienævnet vil desuden opprioritere drøftelse vedrørende fastlæggelse af (ny) fælles praksis på de
almindeligste sagsområder, ligesom man vil arbejde med, hvordan medlemmerne i fællesskab kan sikre, at
medlemmerne er bedst muligt forberedt i forhold til den samlede mængde af sager.
Studienævnet pegede også på et behov for, at det bliver afklaret, hvilke medarbejdere, der tilhører hvilke
teams, og efterspurgte en plan med milestones for implementering af den nye organisation og alignment af
arbejdsgange.
Det blev aftalt, at Trine og Mette kommer igen på næste møde og præsenterer en plan for arbejdet.

3) Behandling af ansøgning vedr. dispensationer og merit (lukket punkt)- se liste nederst
Ole rejste problemet, at det i visse tilfælde er meget svært at få dispensationssager lukket, da disse sager ofte
bliver sendt tilbage til genbehandling, hvis den studerende i forbindelse med en klage inkluderer formulering
og nye bilag.
Der er et ønske fra studienævnet om, studienævnsformanden drøfter dette med Juridisk Kontor med henblik
på at afdække, om der kan foretages en bedre screening i forhold til, om der egentlig er nyt i en sag.
Se liste over behandlede dispensations- og meritsager længere nede.
4) Behandling af ansøgning fra gruppe af studerende vedr. ønske om eksamen efter afsluttet undervisning i
semestret
Afslag, begrundet i, at eksamensmåneden er fastsat til at være i juni i fagbeskrivelsen, og vi er nu inde i selve
semestret, hvor det efter fakultetets regler er for sent at ændre eksamenstidspunkter.
5) Behandling af ændringsforslag til fagbeskrivelser efteråret 2017 (fortsat fra sidste møde)
Mikroøkonomi: Faget skal drøftes mere, og måske også ændres. Man vil dog ikke kunne nå en større ændring
til fagbeskrivelsen for studieåret 2017/2018 på dette tidspunkt, så fagbeskrivelsen blev godkendt i den
indsendte form. Punktet vedr. ændringer i fagbeskrivelsen fra efteråret 2018 sættes på som punkt til næste
møde i studienævnet.
Entreprenørskabsfag og forretningsforståelse: fagbeskrivelsen sendes i skriftlig høring.
Virksomhedsprojekt, Internship og studieophold
Forslag fra fagansvarlig om mulighed for at holde eksamen via eks. skype for studerende, der måtte være i
udlandet som del af en virksomhedstilknytning i forbindelse med de aktuelle fag.
Kristian nævnte, at hvis man vil tiltrække internationale studerende, bør vi måske også have regler, der kan
tilgodese eksempelvis en afholdelse af mundtligt forsvar som videokonference.
Ole og Anna foreslog, at man i sådanne eksamener kunne afskaffe det mundtlige forsvar, hvor det ikke ville
give noget problem med aflevering af skriftlig opgave digitalt.
Studienævnet stemte om ændring af fagbeskrivelsen, så den kunne indeholde mulig brug af skype til
mundtligt forsvar. Der var flertal for, at der fortsat ikke skal være mulighed for mundtligt forsvar via skype på
disse fag. Fagbeskrivelsen tilpasses efter dette.
Øvrige fagbeskrivelser, jf. også mødet den 16. marts 2016 blev godkendt af studienævnet.
(der er vedhæftet liste med de aktuelle godkendte fagbeskrivelser til dette referat i specielt bilag).
6) Eksamensplaner
Behandling af indstillede eksamensplaner:
- Eksamensplan sommer 2017 for Erhvervsøkonomi, HA, Esbjerg
- Eksamensplan sommer 2017 for Erhvervsøkonomi, HA, Slagelse
De indstillede eksamensplaner blev godkendt af studienævnet.
7) Studieordninger og profilbeskrivelser:
Behandling af indstillede ændringer
a) Behandling af ændringsforslag til adgangsbilag til studieordning for cand.merc.aud.
Adgangsbilag til cand.merc.aud. fra 1.sep. 2017 blev godkendt af studienævnet.
b) Profilbeskrivelse for Market Anthropology, Odense
Profilbeskrivelsen blev godkendt af studienævnet.

8) Meddelelser
- Beståprocent for fagene Mikroøkonomi og Kvantitative analyseredskaber efter 2. forsøg
- Orientering vedr. klage fra studerende vedr. sagsbehandling
- Dagsordener og referater fra andre studienævn på SAM
Meddelelserne taget til efterretning.
9) Eventuelt
Anna Lund Jepsen
Studienævnsformand

Kirsten Høg
Sekretariat for Erhvervsøkonomi

DISPENSATIONER OG MERITANSØGNINGER
Acadre.nr
17-286
17-4131
17-5083
17-933
17-3418
17-926
17-5263
17-942
17-943
17-4697
17-5504
17-4101
17-4899
17-1795
17-4935
17-4240
17-5930
17-8798
17-5994
17-8804
17-18273
17-10279
17-19134
17-8737
17-9668
17-19188
17-9281
17-10318
17-12230
17-10324

CAMPUS
ODENSE
SLAGELSE
SLAGELSE
ODENSE
ODENSE
SLAGELSE
ODENSE
ODENSE
ODENSE
ODENSE
SLAGELSE
KOLDING
KOLDING
SLAGELSE
KOLDING
ODENSE
SLAGELSE
SLAGELSE
KOLDING
SLAGELSE
KOLDING
SLAGELSE
ODENSE
SØNDERBORG
SLAGELSE
ESBJERG
ODENSE
ODENSE
ODENSE
SLAGELSE

Disp.område
Udtalelse i klagesag
yderligere prøveforsøg
yderligere prøveforsøg
Forlængelse af frist, kandidatspeciale
yderligere prøveforsøg
Framelding af fag og skift af profil
yderligere prøveforsøg
Udtalelse i klagesag
yderligere prøveforsøg
Udtalelse i klagesag
yderligere prøveforsøg
Udtalelse i klagesag
Udtalelse i klagesag
Yderligere prøveforsøg og forlænget frist 1.årspr
yderligere prøveforsøg
yderligere prøveforsøg
Yderligere prøveforsøg
Aflevering af opgave efter frist
Alternativ uddannelsesplan
Aflevering af opgave efter frist
yderligere prøveforsøg
Eksamensforudsætning, BA projekt
Forhåndsmerit
Forhåndsmerit
Indiv. Besvarelse gruppeopgave
Mgl. Opfyldelse af eksamensbetingelse
yderligere prøveforsøg
Skift af fag
yderligere prøveforsøg
særlige prøvevilkår

INDSTILLING
Godkendt
Afslag
Afslag
Afslag
Afslag
Imødekommet
Imødekommet
Godkendt
Imødekommet
Godkendt
Afslag
Godkendt
Godkendt
Imødekommet
Imødekommet
Afslag
Afslag
Afslag
Godkendt
Afslag
Afslag
Afslag
Godkendt
Godkendt
Afslag
Afslag
Imødekommet
delvis imødekommet
Afslag
Imødekommet

17-4243
17-9343

ODENSE
SLAGELSE

yderligere prøveforsøg
Afl. opgave efter frist

Imødekommet
Afslag

