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Referat fra møde den 17. februar 2020 blev godkendt på baggrund af efterfølgende skriftlig høring og redigering af pkt. 7.
Dagsordenen blev godkendt.
Kamilla Woznica Miskowiak (KWM) fremlagde over Skype BArevisions-arbejdet på baggrund af fire afholdte møder i arbejdsgruppen, som har resulteret i forslag om to mulige modeller for
bachelorstudieordnings-struktur, hhv. én med moduler på 7,5
ECTS og én med 7,5 ECTS- og 15 ECTS-moduler. KWM beskrev gruppens arbejdsform og konsensus og forskelle ift. gruppens målsætninger samt fordele og ulemper ved modellerne, og
fremlagde desuden arbejdsgruppens overvejelser ifm. økonomi.
Studienævnet (SN) takkede for fremlæggelsen og for arbejdsgruppens indsats, der vil danne udgangspunkt for det fortsatte
BA-revisionsarbejde i SN.
- SN traf afgørelse om, at ansøger om 3. dispensation fra den
maksimale studietid på bacheloruddannelsen, skal rykkes for
yderligere dokumentation til brug for SN’s vurdering af, om uddannelsen kan færdiggøres inden for en rimelig tidshorisont.
- SN godkendte ansøgning om dispensation til 2. forlængelse af 3.
specialeforsøg og fra den maksimale studietid. Ansøger skal varsles om, at yderligere forlængelse af specialeperiode ikke kan forventes, samt orienteres om, at kun studieleder kan træffe afgørelse om ansøgt ekstra individuel vejledning.
- SN godkendte ansøgning om støtte fra legatet til forbedring af
uddannelseskvaliteten til forslag fra Women in Business CPH om
afholdelse af to workshops i foråret. Godkendelsen var betinget
af, at foreslåede deltagende oplægsholdere/konsulenter først skal
udpeges, så honorarer til de enkelte kan specificeres. Der kan i givet fald ydes støtte i form af et éngangsbeløb.
På kommende møde, skal SN evaluere legatet i sin nuværende
form, og tage stilling til, om der skal ske ændringer af fundatsen.
SN diskuterede Torben Bechmann Jensens (TBJ) udkast til høringsvar om notater om studieledelse, og traf afgørelse om en efterfølgende skriftlig høring, hvor kommentarer fremkommet på
mødet skal skrives direkte ind i udkastet. Den skriftlige høring får
kort svarfrist, så der kan fremsendes et endeligt godkendt svar til
fakultetet senest 27. marts.
Amanda Frees fremlagde vurderingskriterier for Kvote 2, og SN
traf afgørelse om, at fordi de skal anvendes for første gang, og det
derfor vil være spekulativt af vægte dem forskelligt, så skal alle
kriterierne vægtes lige.

SIDE 2 AF 3

Ad 8)

Ad 9)
Ad 10)

Ad 11)
Ad 12)
Ad 13)
Ad 14)
Ad 15)

SN diskuterede på baggrund KWM’s fremlæggelse af BA-revisionsarbejdet de to foreslåede modeller for studieordninger, og traf
derefter afgørelse om at afholde et ekstraordinært SN-møde inden
30. marts kun om BA-revisionen. Rikke Truelsen indkalder og
udsender i den forbindelse sine notater om de problemstillinger,
der blev diskuteret på dagens SN-møde.
Punktet blev udskudt pga. tidsmangel.
SN drøftede hvilke emner, som vil være relevante at tage op med
Evalueringspanelet, når det kommer på besøg 17. marts 2020.
Signe Allerup Vangkilde foreslog, at de kompetencer PPR og aftagerpanelet ønsker opnået gennem uddannelsen afklares, og
spurgte desuden, om det ligger fast, at der skal optages 60 flere
studerende i 2021. TBJ henviste til, at meroptaget fortsat fremgår
af planlægningen.
Punktet blev udskudt pga. tidsmangel.
Punktet blev udskudt pga. tidsmangel.
Punktet blev udskudt pga. tidsmangel.
SN har fået Studenterambassadørens nyhedsbrev for 4. kvartal
2019 til orientering.
Corona-krisen: Der er oprettet en webside om Corona på KUnet,
som studerende med relaterede spørgsmål kan henvises til. SN
besluttede, at studerende, som har særlige studiemæssige udfordringer, der kan relateres til Corona, skal ansøge om dispensation
jf. gældende retningslinjer.
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