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Referat af studienævnsmødet i Studienævnet for Erhvervsøkonomi 

 
Tid: fredag d. 3. april kl. 10:00-12:00 

Sted: Skype for Business 

Deltagere: Kristian Nielsen (KN), Niels Sandalgaard (NS), Mohammad B. Rana (MBR),  

Mads-Frederik G. Klostergaard (MGK), Louise Bay L. Jensen (LBJ), Christopher Søgaard Degenkolv (CSD), 

Anders T. Bager (ATB), Olivia Bøgebjerg Jensen (OBJ), Liv Katja Vernersen, Anne Fisker (AF), referent. 

 

Afbud: Ole Friis (afbud), Anders Drejer (syg). 

 

Dagsordenspunkter 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 
Kristian bød velkommen til mødet, og dagsorden blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet fra sidste møde den 13. marts 2020, blev godkendt. 
 

3. Status studieinaktivitet HA/Cand.merc. 
 

Anne fortalte kort, at vi i marts/april måned kører diverse kontroller. Den ene er kontrollen om studiein-
aktivitet (Spøgelsesjagt), og det er studerende, der ikke har bestået en eksamen i et år. Denne kontrol 
køres én gang om året, og det er i april. Den anden kontrol, er kontrollen om opbrugte prøveforsøg. 
Denne kontrol køres i marts og i september. 
Derforuden køres kontrollen på de frafaldstruede. Vi sender mails til dem, der er gule, og dem der er 
røde. De røde tilbydes en samtale med Studienævnsformanden, for at få rettet op på deres fravær, og for 
at få lagt en evt individuel studieplan. 
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4. Endeligt aftagerpanel Erhvervsøkonomi, bilag 1 
 
Præsenteret for Studienævnet. Alle ønsker blev opfyldt til sammensætning på nær én person fra Dansk 
Industri. 
 

5. Status på årets underviser 2019 
 
Mads Frederik sagde, at der er fundet én. Kandidaten meldes ind til fakultetet.  
 
 

6. Dispensationssager m.m., bilag A-D 
 
5a: OK at give et ekstra forsøg. 
5b: OK, at give et ekstra forsøg. 
5c: Nej, til at give et ekstra forsøg 
5d: Nej til at give et ekstra forsøg. 
 
Flexibel master: Læringsmålene blev godkendt, og antallet af sider er 40-50. 
 
___________________________________________________________________________________ 

7. Diverse 
Planlægning af dimission den 24. og 25. juni 2020. KN vender tilbage med om dimission bliver til noget,  
Hvis dimissionen ikke bliver til noget, skal vi huske at annullere de kontrakter, der er lavet med kantinen. 
 
Anders Bager skal til Singapore til efteråret 2020, og stort tillykke til Anders med opholdet. Der ansøges 
om en individuel studieordning ifm. praktikprojektet. 
 
Vi vil rigtig gerne beholde både Anders og Louise i studievejledningen, men grundet, at de sikkert begge 
skal i praktik i udlandet på deres 3. semester, har KN talt med Marie vores studentermedhjælper, for at 
høre om hun kan hjælpe. Marie skal måske også hjælpe i systemet Miralix, som har med studietrivsel at 
gøre. Marie skal kontakte IT vedrørende en mobiltelefon til sig selv. 
 
Punktet evaluering kommer med på næste møde. 
 
 
 

9 Planlægning af næste møder 
 
Rana vil gerne have bilag med i kalender invitation. 
 
Næste møde 1. maj 2020 og tidspunktet er i skrivende stund blevet rykket til : 8.30 – 12.00. 
 
 

 

 

 

 


