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Referat for studienævnsmødet i Studienævnet for Erhvervsøkonomi 

 
Tid: Fredag d. 1. maj kl. 08:30-12:00 

Sted: MS Teams 

Deltagere: Kristian Nielsen, Niels Sandalgaard, Ole Uhrskov Friis,  

Mads-Frederik Grell Klostergaard, Louise Bay Langberg Jensen, Christopher Søgaard Degenkolv, Anders Tvorup  

Bager, Olivia Bøgebjerg Jensen, Liv Katje Vernersen, Anne Fisker (referent). 

Afbud: Mohammed Rana (email med kommentarer), Anders Drejer (syg). 

Dagsordenspunkter 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden blev godkendt. 
 
KN beklager de mange bilag. Fremadrettet benyttes nye templates til dispensationsansøgninger og do-
kumentation for en bedre sagsfremstilling til SN. Derudover er mange sager denne gang, da der netop 
har kørt forskellige kontroller (blandt andet for studieinaktivitet) 
 
Punkter til eventuelt: 
Status på aftagerpanel: 
Betinget godkendt af dekanatet, men der mangler profiler i panelet inden for bankvæsen og marketing. 
Ole har et bud på en kandidat inden for Marketing og KN finder en kandidat fra Spar Nord. 
Studiestartsforløbet: 
Bliver i højere grad digitalt, men det er for tidligt at sige noget om rammerne for at mødes fysisk. 
   
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat godkendt. 
 

3. Nyheder fra studienævnsformanden og næstformanden 

Nyheder fra næstformanden: 
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Har haft møde med prodekan Malene Gram sammen med øvrige SN-formænd på Samf. omkring vilkå-
rene under nedlukningen som følge af coronakrisen. Hvordan har AAU håndteret krisen? Det varierer 
meget i forhold til underviserne. Rapport deles. 
 

Dimission. Hvordan kommer det til at køre? Kan evt. laves som webinar. Forslag til forskellige modeller. 
Vi afventer udmelding omkring mulighederne for genåbning af AAU. 
 

Studiestart. Status er at KN har haft stillingsopslag på RUS-koordinator. 1 ansøger. Super kvalificeret.  
Studerende skal splittes op i mindre gruppen. Der ønskes 4 koordinatorer i alt. Der er gang i procedu-
ren for ansættelse af yderligere RUS-koordinatorer og tutorer. Vi skal tænke helt nyt – der skal laves 
videoer, og der skal laves mindre hold.  
 
Nyheder fra formanden: 
KN delte nye flyers omkring cand.merc.-specialiseringerne. 
 
Cand.merc.-hjemmesiden mangler at få en opdatering. Der står ikke hvilken profil du får, når du tager 
en cand.merc. Links fører ikke ind på de korrekte studieordninger. Der er gang i oprydning og opdate-
ring af indhold. Der er lavet aftale med PR-firma omkring optagelse af nye videoer med studerende, un-
dervisere og aftagere til markedsføring.  
 
KN har kørt meget dialog med uddannelsesjura omkring de mange forskellige sager til SN, så der er ud-
arbejdet templates til de forskellige ansøgninger, så reglerne følges. Disse templates er delt med SN til 
kommentering og sekretærer og koordinatorer på de enkelte cand.merc.-linjer.  
 

4. Kort runde omkring forløbet med nedlukning og onlineundervisning  
Studerende: Det kan være svært at bevare motivationen – man føler sig lidt ensom, men hovedsageligt 
har det fungeret godt. Der er benyttet forskellige platforme – der er fordele og ulemper ved alle. Digita-
lisering skal ind i læringsmålene på sigt.  
 
VIP: Får ikke så meget feedback på den digitale undervisning. Det er tidskrævende at planlægge den 
nuværende undervisning og vejledning. Korte digitaliserede indlæg er det bedste. Vejledning fungerer 
godt. Erfaringerne med digitalisering skal evalueres of anvendes fremadrettet. Ros af eksamensforløb 
med mange studerende.  
 

5. Valgfrihed på cand.merc. 3. semester og ombytning af 3. og 4. semester 
Der er ikke fuld valgfrihed. Det er ikke nok, at der står at der er valgfrihed i studieordningen. Hvis 
det specifikke forløb ikke er angivet, så skal der ansøges om en individuel studieordning. Der er an-
givet flere specifikke forløb i de nye studieordninger (2020/2021). Uddannelsesjura skal godkende 
de individuelle studieordninger. 
 
En del ønsker, at bytte rundt på 3. og 4. semester. Det må SN gerne godkende, hvis prodekan Ma-
lene Gram giver dispensation til det. Flere studier på Samf. og Hum har efterspurgt det, da udlands-
ophold efteråret 2020 er tvivlsomt.   
 

6. Studienævnssager, Bilag sager A-Y 
De studerende skal vide, hvad en dispensationsansøgning skal indeholde for at sikre de bedste vil-
kår for SN og de studerende i processen. Vi kan ikke ændre praksis fra den ene dag til den anden, 
men der er nye templates til hjælp (se ovenstående). 
 
De individuelle dispensationssager er et lukket punkt. 
 
 

7. Kommentarer til årsrapport fra censorformandskabet, bilag 1A-1C 
Skubbes til næste møde 
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8. Kommentarer til evalueringsskemaer på Institut for Økonomi og Ledelse, bilag 2A-2F 
Skubbes til næste møde 
 

9. Eventuelt 
Blev færdigbehandlet under punkt 1 og 3. 
 
Derudover blev diskuteret om webcam er et krav under afholdelse af digital eksamen. Det er 
det, da der skal kunne filmes rundt i eksamenslokalet på forlangende fra eksaminator og cen-
sor. 
 

10. Planlægning af næste møde – inklusiv møde HA/EBA/cand.merc.-evalueringer for E19 
Næste møde den 19. maj fra kl. 8.30 til 12.00. 
Uddannelsesevalueringer 
 
Fremtidige møder: 
Juni: Godkendelse af modulbeskrivelser 
August: Møde med aftagerpanel   

 

 


