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1. Input til overvejelser i forbindelse med afskaffelse af fleksfag på bacheloruddannelsen i
erhvervsøkonomi, HA.
Studie- og Uddannelsesleder Jesper Piihl deltog under behandlingen af punktet. Han orienterede
om baggrunden for det udsendte, og i den forbindelse noterede SNESO sig, at de nuværende
fagansvarlige for de pågældende fag vil blive inddraget med henblik på den videre diskussion af
fagindhold og derigennem skabe sikkerhed for en faglig proces.
SNESO undrede sig over at blive bedt om stillingtagen i en sag omhandlende et reformarbejde, der
må formodes at skulle ligge i et fremtidigt studienævns regi. Det er p.t. uklart, hvorledes en reform
af studiet vil påvirke fagenes vægtning, indhold, indbyrdes sammenhæng eller titel. En
fastlæggelse af nye fagtitler vurderes derfor af nævnet som værende unødvendigt på nuværende
tidspunkt, da dette ikke ses som en logisk konsekvens af opgaven om at tilpasse fleksfag til
fællesfag. Denne opgave bør ligge i det nye studienævn.
Man havde derudover følgende bemærkninger til de stillede spørgsmål:
1. Ingen indvending mod de med grønt markerede fagtitler. Man mener dog, at finansieringsfaget
i Odense bærer titlen Financial Investments and Corporate Finance. Nævnet er ikke helt sikker
på at have forstået kommentaren under 5. semester.
2. Forslaget er, at faget blot kaldes ”Entrepreneurship”.
3. Den nuværende fagtitel bør fastholdes. Der synes ikke at være grund til ændring heraf på
nuværende tidspunkt.
4. Nævnet ønsker at bibeholde titlen Advanced Quantitative Analysis, da det vurderes, at titlen
klart siger, hvad faget indeholder. Det vurderes, det vil være muligt, at faget kommer til at
dække over begge perspektiver: Det mere formelle statistiske indhold plus det mere
anvendelsesorienterede. Nævnet mener, at de nuværende fagansvarlige for faget bør inddrages
i udviklingen af dette.
5. SNESO kunne tilslutte sig forslaget om et strategi-fag ud fra et erhvervsøkonomisk synspunkt,
men mener dog, at et fag som ”Project Management” klart er mere relevant for de studerende,
og meget gerne med en fleksibel placering på eksempelvis 3. år. I Sønderborg skal man hele
tiden tænke samlæsning ind.
6. SNESO havde ingen kommentarer til spørgsmål 6.
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