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REFERAT
Referat af ekstraordinært Studienævnsmøde afholdt den 20. april 2020 kl. 10.00-12.00 via Skype.

Deltagere i mødet: Line Bune Juhl (LBJ), Birgit Feldtmann (BFE), Sten Bønsing (SB), Jesper Lindholm (JLI), Josephine
Athena Østergaard (JAØ) (jura), Christopher Friis Christiansen (CFC) (jura), Karen Sofie Vejen Jørgensen (KSVJ) (erhvervsøkonomi-jura), Jesper Nydam Kold Nielsen (JNKN) (erhvervsøkonomi-jura), Liselotte Madsen (LLM) (observatør), Amanda Angela Mygind (studievejleder/observatør), Magnus Ellermann (studievejleder/observatør) og Birte Solvej Neve (BSN).
Afbud:

Punkt 1
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Godkendelse af endelig dagsorden

Punkt 2
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Godkendelse af referat fra mødet den 1. april 2020

Punkt 3

Ændring modulbeskrivelser (inkl. navneændring) ha.jur. STO 2020
1. semester: Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi I
2. semester: Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi II

Sagsfremstilling

Studienævnsformand Kristian Nielsen, Økonomi og Ledelse anmoder om ændring af 2 stk.
modulbeskrivelser og har fremsendt udkast. Der er alene ændret i indhold, men eksamensformerne er de samme, og Line Bune Juhl har tilføjet PBL i modulbeskrivelserne.

Dagsorden skal godkendes af studienævnet.
Dagsorden godkendes af studienævnet.
Dagsorden.
Dagsorden godkendt med ændringen at punkt 7 behandles inden punkt 6.

Godkendelse af referat fra foregående studienævnsmøde.
Der indstilles til at Studienævnet godkender referatet.
Referat fra mødet (findes på Moodle under det respektive møde).
Referat godkendt.

Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi I:
Navn ændres til Samfundsøkonomi I – Mikroøkonomi.
Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi II :
Navn ændres til Samfundsøkonomi II – Makroøkonomi

Indstilling

Bilag

Bemærk, Uddannelsesjura skal søges om dispensation til ændring i studieordningen og ændringen skal om muligt allerede være gældende fra efteråret 2020. Imødekommes dette
ikke kan ændringen først træde i kraft til efteråret 2021.
Studienævnet bedes tage stilling til:
 Ansøgningen
 Bedømmelsesformen på faget på 1. semester: Kristian Nielsen anmoder om at den
ændres fra bestået/ikke-bestået til karakter
 Forudsætningen for indstilling til eksamen i modul II kræver, at modul I er bestået.
Kristian Nielsen foreslår, at denne forudsætning fjernes.
Udkast til 2 stk. nye modulbeskrivelser
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Punkt 4
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Punkt 5
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Link til nuværende modulbeskrivelser
1. semester: Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi I
2. semester: Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi II
LBJ præciserer at Kristian Nielsen i denne henseende er kommende ny fagansvarlig for fagene.
Studienævnet godkendte
 Ansøgningerne/modulbeskrivelserne på begge fag – inkl. navneændring
 Bedømmelsesformen på faget på 1. semester: fra bestået/ikke-bestået til karakter
 Forudsætningen for indstilling til eksamen i modul II fjernes. Pt kræves, at modul I
er bestået.
Sekretariatet igangsætter processen med at søge studieordningsændringerne gældende om
muligt allerede fra efteråret 2020.

Evaluering efteråret 2019 (semesterevaluering og undervisningsevaluering) – fortsat fra mødet den 2. marts 2020 og 11. marts 2020
Orientering fra Studienævnsformanden vedr. tilbagemelding fra fagsansvarlig i forhold til
forbedringsforslag.
SN bedes tage stilling til om evalueringen i det berørte fag nu er tilfredsstillende afsluttet.
Mailkorrespondance.
Studienævnet finder evalueringen afsluttet på tilfredsstillende vis.

Orientering fra Studienævnsformand
o
o

Opfølgning fra sidste møde
Håndtering af Selskabsret ift. Corona

o
o

Opfølgning fra sidste møde – intet nyt.
LBJ oplyste, at Uddannelsesjura har tildelt dispensation fra Studieordningen vedr.
deltagelse i synopsisdage i faget Selskabsret på baggrund af følgende beskrivelse: ”Grupperne udarbejder og fremsender herefter senest 30. april 2020 et kortfattet opponentindlæg til hinanden, hvori fremsættes begrundede forslag til min. 3
punkter, hvor synopsis og/eller præsentationen kan forbedres. Grupperne vedhæfter det opponentindlæg, de selv har forfattet, til egen synopsis ved upload til den
digitale eksamensplatform, således at eksaminator og censor forud for eksamen
har mulighed for at forholde sig til indholdet. Det skriftlige opponentindlæg udgør
en del af det samlede bedømmelsesgrundlag.”
LLM orienterede Studienævnet om håndtering af eksamen. Alle fagansvarlige er
blevet forespurgt vedr. afvikling af skriftlige eksaminer. Samme procedure bliver
brugt ved de mundtlige eksaminer fx ift. hvilken godkendt platform eksamen ønskes afviklet i. Studiesekretariatet sikrer, at allokerede censorer kan anvende platformene.

o

Punkt 7
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag

Håndtering af fremtidige dispensationssager
Studienævnet bedes drøfte håndtering af eventuelle fremtidige dispensationsansøgninger,
der vedrører COVID19
Studienævnet bedes drøfte, hvordan eventuelle ansøgningssager skal håndteres blandt andet om Studienævnsformanden kan gives delegation til at behandle indkomne ansøgninger.
Ingen.
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Studienævnet drøftede mulige generelle retningslinjer for håndteringen af dispensationssager og var på denne baggrund enige om at give studienævnsformanden delegation til at
håndtere de resterende sager fra dagens møde samt yderligere ansøgninger, der eventuelt
måtte indløbe.
Studienævnet gennemgik udkastet, og der var enighed om, at det skal tilføjes under pasning af egne børn, at børns særlige, individuelle forhold kan have betydning (fx ADHD).
Offentliggørelse af retningslinjer
LBJ og LLM træffer på baggrund af Studienævnets drøftelser afgørelse om, hvorvidt retningslinjerne skal offentliggøres.
Delegation til Studienævnsformanden
Studienævnet enige om at tildele Studienævnsformanden delegation til at afgøre de resterende sager fra dagens møde samt yderligere ansøgninger, der eventuelt måtte indløbe.

Punkt 6
Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Dispensation (lukket punkt)
NN
Den studerende søger forlænget afleveringsfrist af sit kandidatspeciale på baggrund af ordblindhed.
Sagsfremstilling, ansøgning, dokumentation ordblindhed og studiejournal.
Et enigt Studienævn tildelte den studerende forlænget besvarelsesfrist ikke pga. ordblindhed, men eftersom hjælpemidlerne er tildelt så sent i processen. Afleveringsfristen fastsættes til 2. august 2020.
NN og NN
De studerende ansøger søger forlænget afleveringsfrist af deres kandidatspeciale grundet
lungesygdom på deres datter i COVID19-tiden.
Sagsudskrift, ansøgning, lægelige oplysninger og studiejournal vedr. hver ansøger
Studienævnet tildelte de studerende forlænget afleveringsfrist til 2. august 2020 situationen taget i betragtning. Ansøgerne kan ikke aflaste hinanden og der er ikke anden mulighed
end hjemmepasning.

Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

NN
Den studerende søger forlænget afleveringsfrist af sit kandidatspeciale grundet COVID19.
Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal.
Et enigt Studienævn tildelte den studerende forlænget besvarelsesfrist, såfremt der fremsendes dokumentation for børnenes sygdom og egen sygdom. Der er i afgørelsen lagt vægt
på kombination af ansøgerens egen ADHD, barns ADHD, barn med særlig bronkitis samt at
der er tale om 2 børn begge under 10 år, hvoraf det ene barn er ved ansøger fuldtid.
Ansøger har selv ansøgt om 4 ugers længere besvarelsesfrist. Ansøger skal spørges, hvorvidt
han ønsker afleveringsfristen forlænget til 9. juni eller afleveringsfrist den 2. august 2020.
Når den studerende har svaret, træffer LBJ afgørelse vedr. afleveringsfristen.

Navn
Sagsfremstilling

NN
Den studerende ønsker forlænget afleveringsfrist af kandidatspeciale her til sommer grundet COVID19.
Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal.

Bilag

REFERAT
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LBJ oplyste, at den studerende er adspurgt, om hun er alene forælder. Dette er der inden
mødet ikke modtaget svar på.
Inden Studienævnet træffer afgørelsen om, om friste kan forlænges til 9. juni 2020, skal ansøger dokumentere, at hun er eneforælder. Herefter træffer Studienævnsformanden afgørelse i sagen.

Navn
Sagsfremstilling

NN
Den studerende ansøger om udskydelse af aflevering af kandidatspeciale grundet pasning
af egne børn i denne Coronatid.
Sagsudskrift, ansøgning m/bilag samt studiejournal.
Et enigt Studienævn gav afslag på det ansøgte eftersom der er en medforælder, som må
forventes at deltage i pasningen, så begge parter er i stand til at passe både børn og arbejde/studie.

Bilag
Referat

Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Navn
Sagsfremstilling
Bilag

NN
Den studerende ønsker fristforlængelse af aflevering på kandidatspecialet grundet hendes
kæreste har haft Covid19.
Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal.
Studienævnet drøftede ansøgningen og stemte om afgørelsen. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende, jf. Forretningsorden for kollegiale organer §9, stk.2.
Stemmerne fordelte sig således:
For forlængelse af aflevering: BFE, JLI, SB, CFC
Imod forlængelse af aflevering: KSVJ, JAØ, JNKJ og LBJ.
Studienævn gav hermed afslag på det ansøgte, idet det alene er ansøgers kæreste, der har
været syg i den periode, hvor de begge har været i karantæne, og at hun derfor selv må antages at have haft tilstrækkelig mulighed for at udarbejde sit speciale.
NN
Den studerende ønsker dispensation til forlængelse af aflevering af bachelorprojekt grundet
manglende mulighed for at anskaffe nødvendigt materiale.
Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal.
På grund af fremskreden tid traf Studienævnet beslutning om at LBJ træffer afgørelse på
delegation. Har de enkelte medlemmer overvejelser til det ansøgte, skal dette fremsendes
til Formanden senest i dag.
NN
Den studerende ansøger om forlænget afleveringsfrist af kandidatspecialet grundet stress i
coronaperioden.
Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal.
På grund af fremskreden tid traf Studienævnet beslutning om at LBJ træffer afgørelse på
delegation. Har de enkelte medlemmer overvejelser til det ansøgte, skal dette fremsendes
til Formanden senest i dag.
NN og NN
Gruppen ønsker fristforlængelse af aflevering af kandidatspeciale grundet ordblindhed fra
en af gruppens medlemmer.
Sagsudskrift, ansøgning, lægelige oplysninger samt 2 stk. studiejournaler.
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På grund af fremskreden tid traf Studienævnet beslutning om at LBJ træffer afgørelse på
delegation. Har de enkelte medlemmer overvejelser til det ansøgte, skal dette fremsendes
til Formanden senest i dag.

Navn
Sagsfremstilling

NN
Den studerende ønsker forlængelse af afleveringsfristen af kandidatspeciale grundet at det
har været nødvendigt at skulle hjælpe hans far med landbrugsproduktion i denne Coronatid.
Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal.
På grund af fremskreden tid traf Studienævnet beslutning om at LBJ træffer afgørelse på
delegation. Har de enkelte medlemmer overvejelser til det ansøgte, skal dette fremsendes
til Formanden senest i dag.

Bilag
Referat

Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

NN
Ansøgning om fristforlængelse af aflevering af kandidatspeciale grundet pasning af egne
børn i Coronaperioden.
Sagsudskrift, ansøgning samt studiejournal.
På grund af fremskreden tid traf Studienævnet beslutning om at LBJ træffer afgørelse på
delegation. Har de enkelte medlemmer overvejelser til det ansøgte, skal dette fremsendes
til Formanden senest i dag.

Navn
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

NN
Ansøgning om fristforlængelse af kandidatspeciale på baggrund af Asbergers syndrome.
Sagsudskrift, ansøgning, lægelige oplysninger samt studiejournal.
På grund af fremskreden tid traf Studienævnet beslutning om at LBJ træffer afgørelse på
delegation. Har de enkelte medlemmer overvejelser til det ansøgte, skal dette fremsendes
til Formanden senest i dag.

Navn
Sagsfremstilling

NN og NN
Specialegruppen ønsker fristforlængelse af aflevering grundet manglende adgang til materialer.
Sagsudskrift, ansøgning samt 3 stk. studiejournaler.
På grund af fremskreden tid traf Studienævnet beslutning om at LBJ træffer afgørelse på
delegation. Har de enkelte medlemmer overvejelser til det ansøgte, skal dette fremsendes
til Formanden senest i dag.

Bilag
Referat

Punkt 8
Sagsfremstilling
Indstilling
Bilag
Referat

Eventuelt

Studienævnet ønskede Birgit Feldtmann tillykke med Det Obelske Familiefonds underviserpris 2020. Læs mere på AAUs hjemmeside lige her.

Yderligere instruktioner:
Mødet er som udgangspunkt åbent for enhver med respekt af pladsforhold, ro og orden, medmindre det på
grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt at behandle en sag for
lukkede døre.

