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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             18. februar 2010 
 
 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 16. februar kl. 12.15 i mødelokale ved Inst. for Marketing og 

Management, 1. sal. 
 

Tilstedeværende: Per Servais (formand), Lars Pynt Andersen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, 
Anders Steffen, Kristoffer Sehestedt Pinholt, Maria Møller Rasmussen, Christina Maj Hegelund, 
Mikkel Askløf, Anders Bilde Svendsen (faglig vejleder), Dorte Nørgaard Greve (faglig vejleder), Mona 
Maoued (sekretær) og Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Kasper Tofte (orlov) 
Karsten Boye Rasmussen 
Mikkel Askløf forlod mødet kl. 13.15 under punkt 6.  
 
1. Godkendelse af referat af konstituerende møde den 19. januar 2010 
 Godkendt. 
 
 Godkendelse af referat af møde den 19. januar 2010 
 Godkendt. 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referat fra diverse møder 
 Godkendelse af næstformand – Studienævn for EØ, Odense 
 Orientering om eksamensplanlægning ved Per Servais, herunder: 
- overholdelse af tidsfrister for indlevering af eksamensprotokoller, 
- ændringer af prøveformer i forbindelse med reeksamener, 
- ønsker om ændring af rettidig frameldingsfrist til eksamen 

 Orientering om særlige kompetencegivende forløb for nyuddannede 
 Orientering om gennemførelse af undervisningsmiljøvurdering 
 Godkendelse af ændring af eksamenstidspunkt for Investments 

 
Studienævnet bemærkede i referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding, at 
prisstigningen for fag udbudt under Tompladsordningen er meget høj, og er enig med studienævnet 
i Kolding, om at der bør findes en mere fleksibel ordning for studerende, der skal følge bestemte 
fag, for at kunne optages på cand.merc. 

 
3. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
 Ændring af fagbeskrivelse for praktik og praktikrapport på cand.merc. 

Ændringen i fagbeskrivelsen blev godkendt således, at det ikke kræver en forhåndsgodkendelse, og 
at det ikke er muligt at tage i praktik på 1. semester. Studienævnssekretæren sørger for at 
ændringerne bliver opdateret i fagbeskrivelsen, hvorefter den sendes til godkendelse ved fakultetet. 
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4. Undervisningsevaluering F2010 

 Det blev besluttet, at følgende forårsfag skal evalueres: 
 

 Bachelorfag: 
 International BtB markedsføring  
 Kvantitative analyseredskaber 
 Marketing og forbrugeradfærd 
 Markedskommunikation og reklame 
 Virksomhedens økonomi  

 
Tilvalgsfag: 
 Introduktion til marketing og erhvervsøkonomisk metode 

 
Kandidat: 
 Business Strategy  
 Corporate Communication 
 International Marketing Channels 
 Internationale markedsrelationer 
 Product and Innovation Management 
 Asset Pricing 
 Eksternt Regnskab 
 Investments 

 
Evalueringen finder sted primo maj. Studienævnssekretæren sørger for at de studerende og underviserne 
bliver oplyst om evalueringsperioden og at arbejdet omkring den online evaluering igangsættes. 
 
5.  Dispensationer (lukket punkt) 
020186 – Ansøgning om endelig godkendelse af praktikrapport – ombedømmes 
021284 – Ansøgning om endelig godkendelse af praktikrapport – imødekommet  
050382 – Påbegyndelse af specialeskrivning uden at have bestået alle fag – behandling ej nødvendigt. 
050481 – Ansøgning om optagelse på tompladsordning – imødekommet  
050886 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
061085 – Påbegyndelse af specialeskrivning uden at have bestået alle fag – behandling ej nødvendigt. 
061086 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – afvist  
061184 – Ansøgning om endelig godkendelse af praktikrapport – imødekommet  
080986 – Påbegyndelse af specialeskrivning uden at have bestået alle fag – behandling ej nødvendigt. 
090584 – Ansøgning om alternativt valgfag – imødekommet  
101085 – Ansøgning om overflyttelse – imødekommet  
101186 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. - Afvist 
110486 – Ansøgning om alternativt valgfag – imødekommet  
141183 – Ansøgning om alternativt valgfag – imødekommet  
150586 – Ansøgning forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprogram – delvist imødekommet 
150782 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. – afvist  
150967 – Ansøgning om tilladelse til at få slettet eksamensforsøg – afvist 
160579 – Ansøgning om forlængelse af studietid – imødekommet  
160984 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. – imødekommet  
190382 – Ansøgning om forlængelse af afleveringsdato for kandidatspeciale – afvist  
211187 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold – imødekommet  
240779 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. – ansøgn. trukket tilbage af studerende/ej behandlet 
241182 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
250782 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
270382 – Ansøgning om endelig godkendelse af praktikrapport – imødekommet  
290185 – Ansøgning om alternativt valgfag – imødekommet  
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290186 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
290585 – Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til bachelorprojekt – imødekommet  
300383 – Påbegyndelse af specialeskrivning uden at have bestået alle fag – behandling ej nødvendigt. 
300581 – Påbegyndelse af specialeskrivning uden at have bestået alle fag – behandling ej nødvendigt. 
310886 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
 
Udover dagsorden blev følgende 4 dispensationsansøgninger godkendt: 
271283 – Ansøgning om godkendelse af ændring til cand.scient.oecon.-studieprogram – imødekommet 
241186 – Ansøgning om godkendelse af ændring til cand.scient.oecon.-studieprogram – imødekommet 
280685 – Ansøgning om godkendelse af individuel studieaktivitet – imødekommet  
101084 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
 
I forbindelse med behandlingen af ansøgninger om tilladelse til at påbegynde specialeskrivning før alle 
fag er bestået (90 ECTS) blev det besluttet, at Studienævnsformanden fremover kan behandle evt. 
ansøgninger. Det kan hertil oplyses, at såfremt det mundtlige forsvar af kandidatspecialet afvikles senere 
end eksamen i det resterende fag, kræves ingen dispensation. 
 
6. Eventuelt 
Anders Bilde Svendsen efterspurgte en løsning for de studerende, som mangler at bestå faget EDB 
(fagnr. 9054902). Faget har været udbudt til eksamen for sidste gang i januar 2010, og skal bestås for at 
HA-uddannelsen kan færdiggøres. Per Servais oplyste, at der pt. arbejdes på en løsning. 
 
Per Servais orienterede om, at kandidatspeciale af eksperimentel karakter ikke længere må udbydes. 
Studerende, optaget i 2009 og tidligere, der før 15. februar 2010 har opnået studienævnets tilladelse til 
at lave eksperimentelt kandidatspeciale, kan færdiggøre specialet efter de hidtil gældende  
regler. 
 
Studienævnet har orienteret de studerende via Opslagstavlen. Desuden er de profilsansvarlige og de 
øvrige erhvervsøkonomiske studienævn også blevet orienteret. 
 
Studienævnet ønskede dog en mere fyldestgørende udredning for denne afgørelse. 
Studienævnsformanden udfærdiger et skriv, som sendes til dekanen. 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.20. 
 
 
      
      Per Servais 
      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
            Studienævnssekretær  


