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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             27. januar 2010 
 
 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 19. januar kl. 12.30 i lokale O 78 

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Lars Pynt Andersen, Jan Møller Jensen, Kasper Tofte, Anders 
Steffen, Kristoffer Sehestedt Pinholt, Maria Møller Rasmussen og Mona Maoued (sekretær) og Sabine 
Jørgensen (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Christina Maj Hegelund 
Karsten Boye Rasmussen 
Mogens Nielsen 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 8. december 2009 

Det præciseres at studienævnet finder afskaffelsen af gruppeeksamen uhensigtsmæssigt. Herudover 
godkendes referatet. 

 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referat fra diverse møder 
 Studienævnets sammensætning 2010 
 2 nye cand.merc. profiler til fakultetets godkendelse 
 Opdatering af studieordning BSc.scient.oecon., årgang 2008 
 Oversigt over studienævnets sammensætning 2010 

 
 Der var ingen kommentarer til punktet. 
 
3. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 

 Forhåndsgodkendte valgfag – Global logistik og Supply Chain Management 
  Godkendt uden kommentarer. 
 

 Ændring af antallet af øvelsestimer i faget It for Erhvervsøkonomer  
Godkendt uden kommentarer. Ændringen af antallet af øvelsestimer sendes til godkendelse ved 
Institutlederen og herefter sendes den opdaterede fagbeskrivelse til endelig godkendelse ved Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet 

 
 Ændring af bedømmelsesform i faget Strategic Issues in Supply Chain Management 
Godkendt uden kommentarer. Fagbeskrivelsen sendes til endelig godkendelse ved Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet 

 
 Ændring af bedømmelsesform i faget Supply Chain Links and Enterprise Ressource Planning 
Godkendt uden kommentarer. Fagbeskrivelsen sendes til endelig godkendelse ved Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet 

 
4. Afholdelse af eksamen F2010 ved Christian Riis Flor 
 Studienævnet godkendte, at eksamen i Investments afholdes ultimo maj 2010. 

 
Studienævnet besluttede, at eksamen i Asset Pricing afholdes i den ordinære eksamensmåned, juni. 
Studienævnet er opmærksom på, at det indebærer, at Christian Riis Flor ikke kan fungere som 
eksaminator.  
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5.  Godkendelse af ny HA linje, HA Tek., herunder godkendelse af linjebeskrivelse og 
 fagbeskrivelser 
 Studienævnet godkendte den nye linjebeskrivelse af HA Tek. Studienævnet fandt, at linjen er et  
 godt supplement til de nuværende HA-linjer. 
 
 Studienævnet godkendte endvidere følgende fagbeskrivelser: 

 Tværfagligt projekt inden for energi 
 Energimarkeder 
 Fysik og teknologi 
 Introduktion til energisektoren 
 Modeludvikling 
 Netværks- og systemanalyse 

 
6.  Godkendelse af foreløbige eksamensdatoer for reeksamen i august 2010 
 De foreløbige eksamensdatoer for reeksamen i august 2010 blev godkendt uden kommentarer. 
 
7.  Undervisningsevaluering Efterår 2009 og Forår 2010 (lukket punkt) 

 Evalueringsresultaterne for efterårets undervisning 2009 blev diskuteret. Studienævnet var enigt 
om, at svarprocenten for evalueringerne var for lave, derfor vil studienævnsformanden undersøge, 
om det er muligt, at tilrette evalueringsformen og udformningen af spørgeskemaerne. 
 
Det blev også påpeget, at det ikke er alle studerende, der har modtaget de udsendte e-mails om at 
evalueringen er i gang. Dette vil studienævnssekretæren undersøge.  
 
For de evaluerede fag på HA 1. semester fremgik det af evalueringerne at de studerende ønsker flere 
øvelsestimer og flere frivillige opgaver. Studienævnsformanden vil arbejde videre med det.  
 
Hvilke forårsfag, der skal evalueres, vil blive udpeget på næste møde. 

 
8. Dispensationer (lukket punkt) 
 010583 – Ansøgning om optagelse på tompladsordningen - imødekommet 
 020785 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
 030882 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
 030986 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
 030986 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold - imødekommet 
 050377 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. - afvist 
 050377 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. - imødekommet 

051185 – Ansøgning om disp. til at skrive bachelorprojekt på 2. semester - imødekommet 
 070184 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - afvist 
 070186 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold - imødekommet 
 070388 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. - imødekommet 
 070886 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold - imødekommet 
 080482 – Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold/praktikrapport - imødekommet 
 080482 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspeciale - imødekommet 
 080787 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. - afvist 

080986 – Ansøgn. om tilladelse til at skifte cand.merc. profil fra dansk til engelsk - imødekommet 
 090286 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. - imødekommet 
 090981 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel - imødekommet 
 091082 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 4. eksamensforsøg - afvist 
 100283 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel - imødekommet 
 100887 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
 100985 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
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 110383 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
 110782 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
 110784 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
 120782 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. - imødekommet 
 121273 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold - imødekommet 
 130385 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. - imødekommet 
 130672 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. - imødekommet 
 140686 – Ansøgning om dispensation for krav om tillægsprøver - imødekommet 
 140983 – Ansøgning om disp. til at skrive speciale med stud. fra anden institution - imødekommet 
 161281 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. - imødekommet 
 180587 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
 181085 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. - imødekommet 
 181185 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. - imødekommet  
 191286 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - afvist 
 210587 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - afvist 
 210675 – Ansøgning om forlængelse af studietid - imødekommet 
 210883 – Ansøgning om overførsel af valgfag til toningsfag - imødekommet 
 240882 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspeciale - imødekommet 
 241187 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - imødekommet  
 260979 – Ansøgning om optagelse på tompladsordningen - imødekommet 
 280278 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. - imødekommet 
 300485 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
 301086 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. - imødekommet 
 310373 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. - imødekommet 
 310584 – Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold/praktikrapport - imødekommet 
 
9. Eventuelt 
 Intet. 
 
 
 
 Mødet sluttede kl. 13.45. 
 
 
 
 
      
      Per Servais 
      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
            Studienævnssekretær  


