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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             27. april 2010 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 13. april kl. 12.15 i O78. 

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Lars Pynt Andersen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, 
Kristoffer Sehestedt Pinholt, Maria Møller Rasmussen, Christina Maj Hegelund, Mikkel Askløf, Dorte 
Nørgaard Greve (faglig vejleder), Mona Maoued (sekretær) og Sabine Jørgensen (sekretær) 
 
Fraværende med afbud: 
Kasper Tofte (orlov) 
Karsten Boye Rasmussen 
Anders Steffen 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 23. marts 2010 

Vedr. punktet eventuelt fremhævede Kristoffer Sehestedt Pinholt, at det ikke kun var for faget 
Organisation med videnskabsteori, at der var uhensigtsmæssigheder ved brug af hjælpemidler til 
skriftlige eksaminer i terminalrummene. Det gælder også for den skriftlige Marketing og 
forbrugeradfærd. Jan Møller Jensen (fagansvarlig for faget) påpegede, at det i fagbeskrivelsen for 
Marketing og forbrugeradfærd rent faktisk fremgår, at de studerende gerne må have USB-stik med 
til eksamen. 
 
Referatet blev herefter godkendt. 

 
2. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 
 Fra Fakultetet: SDU uddannelsessider oversættes til engelsk af Fakultetet  
 Afsluttede email-baserede høringer:  

 1) Godkendelse af valgfag for HA 5. semester (gl.ordning) samt  
 2) Dispensationsansøgning vedr. 181078 - vedr. udsættelse af aflevering af kandidatspeciale. 

 
Udover dagsorden blev der informeret om introduktionen af e-bøger for studerende i Odense 
under Samfundsvidenskab. Det nye tilbud gælder i første omgang kun for HA-studerende i 
Odense, men planen er, at udbrede det til alle samfundsvidenskabelige uddannelser. 
Studienævnets medlemmer vil dog gerne vide, hvordan man har tænkt sig at styre copyright, 
ligesom de også gerne vil vide, om de fagansvarlige selv må bestemme om de vil benytte sig af e-
bøger.  

 
3. Fagbeskrivelser (fast punkt) 

 Samfundsøkonomiske valgfag på HA årgang 2008 udbudt af Studienævn for Økonomi flyttes fra  
  efterår 2010 til forår 2011. Udbuddet ændres til:  
  International økonomi (stort set identisk med Makroøkonomi 2) samt  
  Strategi og marked (stort set identisk med Mikroøkonomi 2) 

 
  Der var ingen kommentarer til ovenstående meddelelser. 

 
 Ændring af prøveform for faget EDB (som er under udfasning, gammel ordning, 4. forsøg) 

  Blev kun behandlet som en meddelelse, og der var ingen kommentarer hertil. 
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 Nyt forhåndsgodkendt valgfag til cand.merc. - undtagen cand.merc. i økonomisk styring og 
  cand.merc.aud. 
  Fagtitel: Design for Environment på 5 ECTS. Faget udbydes på TEK. 

Valgfaget blev godkendt, men de studerende skal gøres opmærksom på, at det kan give problemer 
dem, at faget kun er på 5 ECTS. 

 
 Godkendelse af fagbeskrivelser for fag som udbydes efteråret 2010.  

  Link til fagbeskrivelserne blev sendt pr. e-mail fredag den 9. april om eftermiddagen.  
  Fagbeskrivelserne blev godkendt.  

 
4.  Dispensationer (lukket punkt) 
020179 – Vurdering om optagelse på cand.merc. – afvist  
020179 – Vurdering om optagelse på cand.merc. – afvist  
021081 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – bachelorprojekt – imødekommet  
060284 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. – afvist 
060779 – Disp. til at tage eksamen i Advanced Management Accounting på dansk – imødekommet  
070486 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
070486 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
070486 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
121154 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved skriftlig eksamen – imødekommet  
130686 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – Makro økonomi 1 – imødekommet  
140485 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – yderligere info. fremsendes 
180287 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved skriftlig eksamen – imødekommet  
180687 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i faget EDB – imødekommet  
190285 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i faget EDB – imødekommet  
190485 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
190485 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
210385 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – yderligere info. fremsendes 
210883 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
211086 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i faget EDB – imødekommet  
211286 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
220589 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
220787 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold – imødekommet  
220887 – Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist – bachelorprojekt – imødekommet  
230885 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold – imødekommet  
260582 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet  
290783 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
 
Internationale ansøgere til cand.merc. med studiestart september 2010: 
050988 - Optagelse på profilen Finance - imødekommet  
150188 - Optagelse på profilen Marketing, Globalization and Communication - imødekommet  
160187 - Optagelse på profilen Marketing, Globalization and Communication - imødekommet  
230287 - Optagelse på profilen Finance - imødekommet  
231086 - Optagelse på profilen Global Logistics and Supply Chain Management - imødekommet  
250684 - Optagelse på profilen Marketing, Globalization and Communication - imødekommet  
290980 - Optagelse på profilen Marketing, Globalization and Communication - imødekommet  
291079 - Optagelse på profilen Global Logistics and Supply Chain Management - imødekommet  
301083 - Optagelse på profilen Global Logistics and Supply Chain Management - imødekommet  
311285 - Optagelse på profilen Marketng, Globalization and Communication - imødekommet  
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5. Eventuelt 

Per Servais og Jan Møller Jensen fremlagde en revideret udgave af spørgeskemaerne til 
undervisningsevalueringen F2010. Studienævnet bifalder den reviderede udgave. Det nye 
spørgeskema vil blive brugt til undervisningsevalueringen her i forårssemesteret.  

      
    
 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.10. 
 
 
 
 
   Per Servais 
      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
            Studienævnssekretær  


