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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             8. juni 2010 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 18. maj kl. 12.15 i O78. 

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Lars Pynt Andersen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, 
Kristoffer Sehestedt Pinholt, Anders Steffen, Maria Møller Rasmussen, Christina Maj Hegelund, 
Kasper Tofte, Dorte Nørgaard Greve (faglig vejleder), Rie Lund (faglig vejleder), Mona Maoued 
(sekretær) og Sabine Jørgensen (sekretær) 
 
Fraværende med afbud: 
Karsten Boye Rasmussen 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 13. april 2010 
 Godkendt uden kommentarer. 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referat fra diverse møder 
 Information fra fakultetet vedr. delpolitik for studiemiljø og implementering heraf 
 Godkendelse af opdateret cand.merc.(dat.)-studieordning 
 Opdateringer til delpolitik for Optagelse og Markedskommunikation 
 Debat med fire folketingsmedlemmer 
 Succes at hjælpe elitesportsudøvere på uddannelser 
 Godkendelse af opdateret studieordning for Tilvalg i Marketing, Branding & Kommunikation,  

 årgang 2010 
 Vedr. kurser i skriftlig sprogproduktion og mundtlig kommunikation 
 Praksis ved forlængelse 
 Svar fra fakultetet vedr. ansøgning om præcisering af prøveformen i faget Corporate Strategy and 

 Organization Design 
 Svar fra fakultetet vedr. anmodning om suspendering af eksamensbetingelsen i faget Product and  

  Innovation Management 
 Information om opdatering af Censorformandskaber 
 Invitation til Rektors Studieledermøde onsdag den 19. maj 
 Godkendelse af eksamenspensum for fag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi 
 Godkendelse af opdateret cand.merc.-studieordning, årgang 2009, version 02 

  
 Der var ingen kommentarer til meddelelserne. 

Per Servais orienterede om, at der vil blive sendt en mail ud med en høring om ændring i 
eksamensbekendtgørelsen. 
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3. Fagbeskrivelser (fast punkt) 
 Følgende fagbeskrivelser blev behandlet på mødet: 
 

 Marketing & Culture: studerende fra TEK skal følge faget, men kun på 5 ECTS. Studienævnet 
godkender anmodningen. Der udarbejdes en særskilt fagbeskrivelse, som studienævnet afventer at 
modtage fra den fagansvarlige.  

 
 Market Ethnography: studerende fra TEK skal følge faget, men kun på 5 ECTS. Studienævnet 

godkender anmodningen. Der udarbejdes en særskilt fagbeskrivelse, som studienævnet afventer at 
modtage fra den fagansvarlige.  

 
 Design for Environment: indstillet som forhåndsgodkendt valgfag på følgende cand.merc. 

profiler i Odense: 
      Marketing, Globalization and Communication 
      International Marketing 

 
På baggrund af de profilansvarliges accept godkender studienævnet ovenstående indstilling. 
 
I henhold til de profilansvarliges ønske kan Design for Environment ikke forhåndsgodkendes som 
valgfag på følgende cand.merc.-profiler i Odense: 
      Finansiering 
      Strategi og Organisation 
      Økonomisk styring 
 
 It, kommunikation og organisation: præcisering af prøveformen, således, at det nu fremgår, at 

den skriftlige eksamen af 1 times varighed er uden hjælpemidler. Studienævnet godkender 
ændringer. Fagbeskrivelsen vil blive sendt til endelig godkendelse ved fakultetet. 
 
 Perspektiver i mat.øk.: uændret. Studienævnet godkender fagbeskrivelsen. 

 
 Regnskab: faget udbydes for HA(jur) 5. sem. (delvist samlæst med faget Regnskab (8812402)). 
Der er foretaget ændringer i følgende punkter: Forudsætninger, Målbeskrivelse, Litteratur, og 
Eksamensbetingelser. Studienævnet godkender ændringerne. Fagbeskrivelsen sendes til endelig 
godkendelse ved fakultetet. 

 
 Seminar, cand.scient.oecon.: uændret. Studienævnet godkender fagbeskrivelsen. 

 
4. Studieordninger (fast punkt) 

 BSc.scient.oecon., årgang 2009: 
Ændringerne er foretaget i punkterne 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. Faget Finansiering (udbudt af 
Studienævn for Økonomi) ændrer titel til Finansiering, investering og virksomhedsstrategi. 
Censurformen ændres internt bedømt med karakter efter 7-trinsskala. Studieordningen blev 
godkendt uden kommentarer. 

 
 BSc.scient.oecon., årgang 2010: 

Ny studieordning for kommende studerende. Studieordningen er identisk med opdateret 
studieordning årgang 2009. Studieordningen blev godkendt uden kommentarer. 
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5. Høring om ændring af afmeldingsfrist til eksamen 

Studienævnet tilslutter sig forslaget om ændring af afmeldingsfrist for eksamen fra de nuværende 7 
dage til 10 dage. 

 
6. Adgang til Almen Erhvervsøkonomi (HA), årgang 2011 – herunder Garantikvotient 

Studielederen havde fremsendt et forslag til KOT optag 2011 under forudsætning af deltagelse i 
forventningsafklarende samtaler, hvis ansøgerens kvotient i den adgangsgivende eksamen var på 4 
eller derunder. Det blev besluttet, at anmode studiekontoret om at det indføres på KOT 2011. 

 
7. Status på Rus-arrangement for Almen Erhvervsøkonomi (HA) og velkomst for både Almen 

Erhvervsøkonomi (HA) og cand.merc. 
 Rus arrangementet for HA afholdes efter de samme principper som sidste år. For cand.merc 

afholdes der velkomst (på engelsk) for alle den 31. august 2010. Her vil der være mulighed for at 
træffe de profilansvarlige. Den 7. september 2010 (eftermiddag) afholdes der, på engelsk, 
rundvisning, biblioteksorientering og studieteknik v/ Gitte Rosenbaum. 

 
8. Godkendelse af foreløbige eksamensplaner for vintereksamen 2010/2011 for fag udbudt af 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 
 Godkendt uden bemærkninger. Den foreløbige plan sendes til de erhvervsøkonomiske studienævn, 
som bedes sende det videre til relevante personer. 
 
 Det bemærkes, at de foreløbige eksamensdatoer for vinter 2010/2011 kun er gældende for skriftlige 
og mundtlige eksaminer. De foreløbige eksamensdatoer for take-home, afløsningsopgaver osv. for 
vinter 2010/2011 sendes til godkendelse pr. mail snarest muligt. 

 
9.  Dispensationer (lukket punkt) 
011189 – Ansøgning om ændring af ECTS-omfanget for bachelorprojekt - imødekommet 
011188 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse - imødekommet 
020179 – Ansøgning om forhåndsvurdering af optagelse på cand.merc. - imødekommet      
020179 – Ansøgning om forhåndsvurdering af optagelse på cand.merc. - imødekommet      
020179 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
020574 – Ansøgning om udsættelse af eksamen fra juni til august - imødekommet 
030986 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - afvist 
031282 – Optagelse på cand.merc. (Int. Marketing) - afvist 
031282 – Optagelse på cand.merc. (Marketing, Globalization & Communication) - afvist 
031282 – Optagelse på cand.merc. (Strategi og organisation) - afvist 
040483 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
050886 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
070186 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - afvist 
071084 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - imødekommet     
071084 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - imødekommet      
080582 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg - imødekommet 
080582 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
080583 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse – imødekommet 
080586 – Ansøgning om dispensation til at forsvare bachelorprojekt i maj - afvist 
080886 – Udsættelse af afleveringsfrist for Kvalitative markedsundersøgelser – imødekommet 
080884 – Dispensation til at tage et samfundsøkonomisk valgfag som andet valgfag - imødekommet 
090984 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
090984 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
090984 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet      
090984 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet      
100373 – Dispensation til at besvare eksamensopgave på dansk i stedet for engelsk – imødekommet 
110384 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet  



                                                                                      

Side 4 af 5 

110384 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
110384 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
110384 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
110384 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet  
110686 – Ansøgning om overflytning fra negot til HA - delvist imødekommet/ skal søge igennem kot 
110784 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding - imødekommet 
101186 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. - afvist 
120183 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - imødekommet      
140485 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
140484 – Ansøgning om anden eksamensdato for faget Strategi - afvist 
150983 – Dispensation til at besvare eksamensopgave på dansk i stedet for engelsk – imødekommet 
151254 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved skriftlig eksamen - imødekommet 
151254 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved skriftlig eksamen - imødekommet 
151263 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
151263 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved skriftlig eksamen - imødekommet 
160483 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
160483 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding - imødekommet 
161082 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - delvist imødekommet 
161186 – Ansøgning om godkendelse af individuel studieaktivitet - imødekommet 
180683 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
180686 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
190285 – Ansøgning om dispensation til at udvide den samfundsøkonomiske valgfagsblok - afvist 
190587 – Ansøgning om dispensation for 1 ECTS - imødekommet 
210871 – Ansøgning om udsættelse af 5 års fristen - imødekommet 
220684 – Ansøgning om dispensation til at overfører et valgfag til toningsfag - imødekommet 
220190 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
230285 – Udsættelse af afleveringsfrist for Kvalitative markedsundersøgelser – imødekommet 
240485 – Ansøgning om godkendelse af individuel studieaktivitet - imødekommet 
240485 – Ansøgning om ændring af cand.scient.oecon.-studieprogram - imødekommet 
250785 – Ansøgning om fritagelse for obligatorisk opgave i Erhvervsøkonomi 2a - imødekommet 
250788 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
250889 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse - imødekommet 
251187 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet       
261081 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
270385 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
270785 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding - imødekommet 
280685 – Ansøgning om ændring af cand.scient.oecon.-studieprogram - imødekommet 
281284 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
290185 – Udsættelse af afleveringsfrist for Kvalitative markedsundersøgelser – imødekommet 
290585 – Ansøgning om dispensation til at afl. bachelorprojekt i august - imødekommet 
301075 – Ansøgning om dispensation – imødekommet 
 
Internationale ansøgere til cand.merc.: 
050278 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. i Finansiering - afvises 
110886 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. i Finansiering - imødekommes 
150387 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. i Finansiering - imødekommes 
150484 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. i Finansiering - afvises 
161276 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. i Finansiering - afvises 
190283 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. i Finansiering - afvises 
210688 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. i Finansiering - behandling udsat 
220286 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. i Finansiering - imødekommes 
241287 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. i Finansiering - imødekommes 
271287 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. i Finansiering - imødekommes 
280568 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. i Finansiering - afvises 
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040687 – Optagelse på cand.merc. i Marketing, Globalization & Communication - imødekommes 
051175 – Optagelse på cand.merc. i Marketing, Globalization & Communication - behandling udsat 
060288 – Optagelse på cand.merc. i Marketing, Globalization & Communication - imødekommes 
061178 – Optagelse på cand.merc. i Marketing, Globalization & Communication - afvises 
160287 – Optagelse på cand.merc. i Marketing, Globalization & Communication - imødekommes 
210487 – Optagelse på cand.merc. i Marketing, Globalization & Communication - imødekommes 
240485 – Optagelse på cand.merc. i Marketing, Globalization & Communication - imødekommes 
240487 – Optagelse på cand.merc. i Marketing, Globalization & Communication - imødekommes 
240986 – Optagelse på cand.merc. i Marketing, Globalization & Communication - imødekommes 
241087 – Optagelse på cand.merc. i Marketing, Globalization & Communication - imødekommes 
 
030883 – Optagelse på cand.merc. i Strategi og Organisation - imødekommes 
050484 – Optagelse på cand.merc. i Strategi og Organisation - imødekommes 
100788 – Optagelse på cand.merc. i Strategi og Organisation - imødekommes 
150287 – Optagelse på cand.merc. i Strategi og Organisation - imødekommes 
210684 – Optagelse på cand.merc. i Strategi og Organisation - imødekommes 
250586 – Optagelse på cand.merc. i Strategi og Organisation - afvises 
250887 – Optagelse på cand.merc. i Strategi og Organisation - imødekommes 
300588 – Optagelse på cand.merc. i Strategi og Organisation - imødekommes 
  
10. Eventuelt 
Der var ingen punkter til eventuelt. 
 
Punkter udover dagsorden: 
(studienævnets medlemmer accepterede at behandle nedenstående punkter udover dagsorden). 
 
Eksamensklage (lukket punkt): 
Studienævnet fastholder afgørelsen.  
 
Godkendelse af valgfag for efterår 2010 for 5. semester. Forslag fra Jan Møller Jensen blev 
imødekommet. Valgfagsudbuddet ser ud som følger: 
Der skal vælges 3 (15 ECTS) af disse fag: 

 It, kommunikation & organisation, 5 ECTS 
 International Service Management, 5 ECTS 
 Finansiel Risikostyring, 5 ECTS (opskrevet) 
 Brand Management, 5 ECTS - kræver godkendelse som alternativt valgfag. Ansøgning sendes til 

  studienævnet.   
 
Herunder blev det også besluttet, at Jan Møller Jensen (som HA-ansvarlig i Odense) må træffe afgørelse 
om ansøgninger vedr. dispensation i forbindelse med valgfag for 5. semester HA-studerende, hvis der 
opstår problemer med antal ECTS samt godkendelse af faget Brand Management som valgfag på HA, 
5. semester. 
 
Mødet sluttede kl. 14.00. 
 
 
 
 
   Per Servais 
      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
            Studienævnssekretær  


