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M Ø D E R E F E R A T  6. MARTS 2020 

Forum Studienævnsmøde  

Mødedato: 06-03-2020, kl. 13-16  

Sted: CSS, 26.0.22 

 
 

 

Til stede: Thomas Markussen, Alexander Christopher Sebald, Hans Jørgen 
Whitta-Jacobsen, Mikkel Büchler Henriksen, Jonathan Wenzel Pedersen, 
Karl Wilhelm Tjensvoll, Emad Ibrahim Jahm, Ida Werliin Holm 
(studievejleder), Susanne Stoltz (Studiekoordinator) 
 
Gæst: Andreas de Neergaard (ved punkt 1)  
 
Afbud: Mette Ejrnæs 
 
 
 

Dagsorden: 

 
1. Høring af de tre notater som beskriver ansvarsområder og opgaver 

på studieområdet for dekan, institutleder, studieleder og 
studienævn, herunder studienævnsformand. 
Prodekan Andreas de Neergaard deltager som gæst. 
 

Ad 1)  Overordnede kommentarer fra studienævnet: 
 

 Ønske om at de tre notater bliver samskrevet til et samlet 
dokument. 



 

 

SIDE 2 AF 8 Det er forvirrende med tre forskellige notater, som på nogle 
punkter siger det sammen, andre steder modsiger hinanden. 
 
Andreas kommentarer: 
Formålet med de tre notater er at give et tydeligt overblik om 
henholdsvis institutleder, studieleder og studienævnet roller og 
hvad de har ansvar for. 
Det nye er, at Studieleder bliver flyttet ud af studienævnet. 
Notaterne beskriver hvad henholdsvis institutleder og studieleder 
råder over. 
Hvis institutleder delegere forhold omkring VIP til studieleder, skal 
det være tydeligt delegeret. Det er som udgangspunkt ikke givet at 
studieleder skal påtage sig den rolle. 
AdN benytter betegnelsen ”Bestyrelse” om studienævnet. 
Studienævnet skal kvalitetssikre undervisningen/uddannelsen. 
Studieleder er så den ”Adm. Direktør” af uddannelsen. Studieleder 
skal bruge mindre tid på at forstå detaljerne af daglig drift, men er 
vigtig i forhold til BI – studieleder skal omsætte dette i 
studieordninger og strategiske tiltag, og til fx rekruttering af dygtige 
undervisere. 
 
Det skal være tydeligt hvem som har serveretten, kontrolretten 
m.m. 
De her notater handler om kompetencer. Hvad med den 
administrative støtte? 
Stadig uklart hvor den administrative understøttelse af studieleder 
skal ligge. 
 
 
 

 Ønske om at der er en tydelig opdeling mellem de juridiske regler 
der beskriver en retstilstand og hvad der er SAMF regler/praksis. 
Derunder en tydelig beskrivelse af  hvad der er gældende praksis 
og forslag til ny praksis. 
Opfordring til at henvise til de rigtige juridiske dokumenter i stedet 
for at skrive dem ind i notaterne, da notaterne ellers skal rettes 
løbende, hvis de juridiske dokumenter ændres. 
 
 
 

 Ønske om klarhed over hvilken beslutning, der er taget i forhold til 
studieleder/studienævnsformand. Det står ikke tydeligt, om de to 
roller skal varetages af to personer. 



 

 

SIDE 3 AF 8 Derudover et ønske om en tydelig beskrivelse af hvordan studieleder 
udpeges. 
 
Andreas kommentarer:  
Ved næste udpegning (om 2 år), skal rollerne varetages af to 
personer. Det er reelt besluttet at det skal deles op af to personer. 
Man skal have meget grundige argumenter, hvis man ikke skal dele 
rollerne op. AdN kan ikke forestille sig et vindende argument for 
ikke at dele dem op. Opfordrer til at man allerede nu regner med at 
det bliver sådan. Vil ikke have at man de næste to år handler med 
håndbremsen trukket. 
 
 
 

 Hvis de to roller skal varetages af to personer: Ønske om klarhed 
over hvornår studieleder skal deltage i studienævnsmøderne. 
Der er en bekymring om at man på et tidspunkt får en studieleder, 
som ikke gider at deltage i studienævnsmøderne. 
 
Andreas kommentarer:  
Der skal laves et årshjul over opgaver i studienævnet. Her vil det 
være tydeligt, hvornår studieleder skal deltage og hvornår det er 
frivilligt.  Man kan forestille sig en dagsorden, hvor studieleder 
deltager til enkelte punkter. Hensigten er, at studieleder deltager 
efter behov. Studieleder har ikke stemmeret. AdN prøver faktisk 
med disse dokumenter at fjerne studieleder fra 
studienævnsmøderne. Studielederne skal bruge deres tid på noget 
andet. 
Der skal fortsat være valg til studienævn. Der er ingen som har til 
hensigt at studienævn skal nedsættes af dekanen. 
 
Uklart om dette årshjul skal være fælles for alle studienævn på 
SAMF? 

 
 
 

 Uklarhed omkring studieleder/studienævnets og fakultetets rolle i 
forhold til udformning af studieordninger 

Kommer fakultetet/dekan/prodekan fremover til at have mere 
indflydelse på det faglige indhold? Man kan forestille sig, at 
dekan/prodekan kan vælge at indsætte nogle faste elementer i 
studieordningen. Fx et fast mobilitetsvindue eller et fast obligatorisk 
element?  



 

 

SIDE 4 AF 8  
Andreas kommentarer:  
Som det er nu laver fakultet kun et legalitetstjek af vores 
studieordninger.  
AdN mener ikke, at han kan lave et dekret. Kun prøve at overbevise 
os, hvis han har en god idé til en ændring. Fx mere innovation, 
digitalisering m.m. 
Det kan være, at fristerne for at få godkendt 
studieordningsændringer bliver rykket frem. Når man sender sin 
studieordning til fakultetet, vil personer fra pædagogisk center 
tidligt i processen kigge på det pædagogiske/karrieremæssige 
perspektiv i forslagene. 

 
Vigtigt at både studienævn og studieleder har initiativret til 
ændringer. I sidste instans er det studienævnet som indstiller 
ændringer/ nye studieordninger til dekanen. 
 
Afventer afklaring om hvordan den administrative støtte bliver 
fremover. Der bliver nok kun 1-2 personer som understøtter 
studienævn i forhold til studieordninger. 
 

 
Kommentarerne er efterfølgende blevet sendt til prodekan Andreas 
de Neergaard. Studieleder kan på vegne af studienævnet sende 
yderligere høringssvar frem til den 27. marts 2020. 

 
 
 

2. Godkendelse af dagsorden og referat af mødet den 07-02-2020 
 
Ad 2)  Godkendt. 
 

 
3. Opfølgning fra sidste møde  

 Afklaring om undervisningspris 

 
Ad) Tidligere har instituttet uddelt en undervisningspris 
sideløbende med uddelingen af SøS pris Den Usynlige Hånd. 
Denne pris er blevet erstattet af, at vi nu belønner god 
undervisning på baggrund af undervisningsevalueringerne. Det 
betyder også, at der er flere, som kan få en anerkendelse og et 

løntillæg. Studienævnet ønsker, at vi fremover offentliggør, 
hvem som får en A-kvalifikation og et løntillæg, da det sender et 
vigtigt signal om at vi værdsætter god undervisning. 



 

 

SIDE 5 AF 8 Der er møde i undervisningsevalueringsudvalget den 17. marts. 
Udvalgets indstillinger kommer op på næste 
studienævnsmøde, hvor studienævnet samtidig tager stilling 
til hvordan vi bedst kommunikere det ud. 
 
 

 Afklaring af eksamensform i Økonomi i Samfundet  
 
Ad) Vi må ikke have en eksamensform, hvor kurset bestås på 

baggrund af holdundervisernes indstilling (på baggrund af 
opgavegodkendelse). Det skal være de kursusansvarlige, som 
bedømmer om de studerende har bestået/ikke bestået et 
kursus. 
Nyt forslag: 3 obligatoriske opgaver i løbet af semesteret. 
Eksamen bliver en 12 timers-tag hjem eksamen, som bedømmes 
med karakter. Eksamen vil skulle placeres i december, da de 
andre eksamener på 1. semester ligger i januar. 
Argumenterne for at eksamen skal bedømmes med karakter er 
bl.a. at det er en alternativ eksamensform, som adskiller sig fra 

de traditionelle på PBV, som kan favorisere nogle typer 
studerende. Det er godt at blive udprøvet på forskellige måder. 
 
Thomas foreligger studienævnets indstilling til Asger/Niels. 
Ved uenighed med studienævnets indstilling, kommer der en 
skriftlig høring i studienævnet. 
 

 

 Godkendelse af timeantallet på 1. år, 2020-ordningen 

 

Ad 3) Ønske om at undgå en forelæsningsblok på 3 timer i steg. 
Hellere 2 timer den ene uge og 4 timer den anden uge. 
Ellers er oversigten godkendt. 

 
 

4. Meddelelser fra  
a. Studieleder  

* Info om 2023-projekt om forskningsintegration i 
undervisningen 
 

Ad) KU har en ambition om at der er forskningsintegration 
i undervisningen. Det bliver givet nogle midler til projekter, 
som vil understøtte dette. Der er et kick-off arrangement 
den 11. marts, hvor Thomas og Susanne deltager. I løbet af 



 

 

SIDE 6 AF 8 foråret afholdes nogle workshops, hvor interesserede 
undervisere kan tilmelde sig. 

 
* Info om reorganisering af studieadministrationen 
 

Ad) De studieadministrative medarbejdere på SAMF fik i 
uge 9 besked om deres fremtidige placering i den ny 
organisering. I den fremtidige model, bliver dele af 
administrationen på instituttet, i alt 4 årsværk: 
Undervisnings- og eksamensplanlægning, specialer+ BA-
projekter, sekretærbistand til censorformandskabet, 
ansættelser og lønafregning, statistik, samt div. projekter 
og ad hoc opgaver. Resten af studieadministrationen bliver 
samlet i den fælles uddannelsesadministration på 
fakultetet, dog med en tæt tilknytning til instituttet. Hvad 
de enkelte medarbejdere præcist skal lave, meldes ud i 
slutningen af marts. Reorganiseringen træder i kraft den 
14. april. 
 
 

 
* Orientering om undersøgelse om sammenhæng mellem 
fremmøde og karakter 
  
Ad) Hjarn ønsker at registrere fremmøde i 
Samfundsbeskrivelse A, for at undersøge om der er en 
sammenhæng mellem fremmøde og karakter. 
Eksperimentet kræver, at alle studerende giver et individuelt 
tilsagn. Kun dem, som har givet tilsagn må indgå i 
registreringen. Samkøring af resultaterne sker først når der 
er givet karakter. 
Jonathan bemærker, at et lignende eksperiment er blevet 
lavet på Statskundskab, der dog ikke viste nogen 
sammenhæng. 
 
 

b. Studieadministration  
 
Ad) Der var Åbent Hus på SAMF den 28. februar. Ida 
fortæller, at der var mange besøgende og en god stemning. 
Mange besøgende har en opfattelse af, at man blive revisor, 
hvis man læser økonomi. Mange har også en bekymring for 
om matematikken er for svær. 
  



 

 

SIDE 7 AF 8 c. Studerende 
 
Ad) I foråret vil Politrådet starte et projekt om  revision af 
Videnskabsteori kurset. De afholder et åbent arrangement i 
april om kursets faglige indhold og underviserens faglighed. 
Er det fx nødvendig at underviser er intern? Eller skal der 
hentes en anden faglighed ind? 
 
Politrådet har den 30. marts holdt  generalforsamling. 
Mikkel genopstiller ikke som formand for Politrådet, men 
fortsætter gerne i studienævnet. De satser på at finde en ny 
formand blandt de øvrige medlemmer i studienævnet. 
 

 
5. Revision af Tilvalgsstudieordningen 

Udkast til ny Tilvalgsstudieordning er vedhæftet. Orientering om 
ændringerne. Input er velkomne.  
 
Ad 5) Vi har længe haft nogle udfordringer med at de kurser, som lå 
i sidefagsstudieordningen, ikke var blandt vores kernekurser, og at 
vi havde den reelle kompetence til at udbyde et sidefag i 
Erhvervsøkonomi. Vi har overvejet helt at sætte optaget i bero, 
hvilket der ikke er ledelsesmæssig opbakning til. Vi har derfor set på 
hvad vores (Økonomisk Institut) styrker er, og lavet et tilvalg ud fra 
det og som vi kan stå inde for. 
Det betyder, at vi har lagt Mat A og Mat B ind i tilvalget på 45 ECTS.  
Vores BA tilvalg i Økonomi består derfor primært af kurser, som 
også ligger på bacheloruddannelsen i Økonomi. 
Vælger man også at tage vores KA tilvalg, så får man mulighed for at 
tage nogle af de kurser, som kræver noget matematik samt vores 
erhvervsøkonomiske kurser/seminarer. Man kan også fortsætte 
med at tage mikro/makro kurser.  
 
Kommentarer kan sendes til Susanne. Vi skal indsende den 
endelige version senest den 27. marts. 
 

 
6. Evt. 

 
Ad 6) Intet. 

7. 15.30: Lukket punkt: Dich Lerche/ Jens R. Lange deltager i 
forbindelse med aktuelle dispensationssager  
 
 



 

 

SIDE 8 AF 8 / Susanne Stoltz 
 

 

 

 


	Dagsorden:

