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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             1. juli 2010 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 22. juni kl. 12.15 i mødelokalet ved Institut for Marketing og 

Management 
 

Tilstedeværende: Per Servais (formand), Lars Pynt Andersen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, 
Anders Steffen, Christina Maj Hegelund, Kasper Tofte, Dorte Nørgaard Greve (faglig vejleder), Mona 
Maoued (sekretær) og Sabine Jørgensen (sekretær) 
 
Fraværende med afbud: 
Karsten Boye Rasmussen 
Kristoffer Sehestedt Pinholt 
Maria Møller Rasmussen 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 18. maj 2010 
 Godkendt. 
  
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referat fra diverse møder 
 Fakultetets godkendelse af BSc.scient.oecon.-studieordning, årgang 2009 og 2010 
 Evaluering af Brobygning uge 43 2009 
 Erhvervsøkonomi 3b 
 Fakultetets samarbejdsaftaler med eksamenskontoret 
 Studienævnets svar på høring om ny eksamens- og censurbekendtgørelse 

  
 Der var ingen kommentarer til ovenstående meddelelser. 
  
 Udover dagsorden: 

 Referat af Studieledermøde den 8. juni 2010 
 Orientering om forankring af matematik-økonomi-uddannelsen pr. 1. januar 2011.  

Uddannelse overgår pr. 1. januar 2011 til Studienævn for Økonomi. 
 
3. Fagbeskrivelser (fast punkt) 

 Macroeconomics (Samfundsøkonomiske rammebetingelser): 
Forankring af engelsksprogede fagbeskrivelse ved Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg 
og Europæiske Studier. 
Studienævnet imødekommer at forankringen af den engelsksprogede fagbeskrivelse for faget 
Samfundsøkonomiske rammebetingelser (Macroeconomics) flyttes til Studienævn for 
Erhvervsøkonomi – Sønderborg.  

 
Studienævnet bemærker dog, at det er vigtigt, at den danske og engelske fagbeskrivelse ikke 
adskiller sig væsentlig fra hinanden.  
 
 Entrepreneurship og forretningsforståelse: Anmodning om ændring af placeringen af den 
obligatoriske opgave i edb fra uge 45 til uge 43. Inden studienævnet godkender anmodningen til 
udtalelse hos den fagansvarlige, så det sikres, at det giver et fornuftig forløb for de studerende. 
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 Faget Project Management and the Consultant Role blev godkendt som et forhåndsgodkendt 
valgfag på cand.merc. i Marketing, Globalization and Communication. 
 
 Faget Management Accounting blev godkendt som et forhåndsgodkendt valgfag på cand.merc. i  

  Marketing, Globalization and Communication. 
 

Til orientering:  
Fagbeskrivelserne for de to fag Samfundsøkonomiske rammebetingelser og Virksomhedens 
økonomi har været til høring i byerne. Begge fagbeskrivelser blev godkendt, dog med enkelte 
kommentarer. Per Servais sender de indkomne kommentarer videre til de fagansvarlige. 

 
4.  Undervisningsevaluering (lukket punkt) 
 Evaluering af undervisningen i Statistik for HA(jur): Forår 2010: 
 Studienævnet havde ingen kommentarer til evalueringsresultatet. 
 
 Evaluering af undervisningen i Statistik for HA, Forår 2010: 
 Studienævnet havde ingen kommentarer til evalueringsresultatet. 
 
 Evaluering af undervisningen i Virksomhedens økonomi i Esbjerg: 
 Studienævnet havde ingen kommentarer til evalueringsresultatet. 
 
 Evaluering af undervisningen i Kvantitative analyseredskaber i Esbjerg: 
 Studienævnet havde ingen kommentarer til evalueringsresultatet. 
  

Undervisningsevalueringen for foråret 2010 af fag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i 
Odense  er desværre ikke forløbet efter hensigten og er ikke blevet afviklet på den ønskede måde. 
 
Bl.a. er de fag, hvor der er flere undervisere, blevet evalueret på samme skema, hvilket ikke har gjort 
det muligt at sende resultaterne til de pågældende undervisere. Disse resultater er i stedet sendt til 
institutlederne.  
 
For kandidatfagene var det gældende, at de studerende var nødt til at besvare alle spørgsmål vedr. 
øvelsestimer, selvom der dog ikke er øvelsestimer på kandidatfag. Meningen var at kandidat-
studerende ikke skulle stilles spørgsmål vedr. øvelsestimer.   
 
Skemaerne blev desuden sendt ud uden fagtitel, hvilket forvirrede de studerende. Studienævnet 
beklager de mange fejl, der har været i forbindelse med denne evalueringsrunde.  
 
Per Servais retter henvendelse til institutlederne med henblik på, om der kan afsættes ressourcer til 
at studienævnet selv står for evalueringen.  

  
5. Godkendelse af linjebeskrivelsen for HA-IT 

Godkendt uden kommentarer. Studienævnet bemærker dog, at man gerne ser IT-værktøjer 
anvendt i større udstrækning i alle erhvervsøkonomiske fag. 
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6. Optagelse på cand.merc. uden adgangsgivende eksamen 

Studielederen orienterede om følgende: 
Universitetet har meddelt, at kravet om supplering skal være opfyldt inden optag på 
kandidatuddannelsen (dog ikke cand.merc.aud.). Endvidere skal ansøgere betale for 
suppleringsfagene. Det betyder, at det næppe vil være økonomisk rentabelt at udbyde fag specielt 
rettet imod ansøgere med en HD eller en professionsbachelor. Det skal af profilbeskrivelsen 
fremgå, hvorledes supplering kan ske til profilen.  
 
Studielederen anmoder derfor de profilansvarlige at angive;  
a) Hvilke andre uddannelser der giver adgang til profilen f.eks bac.negot.  
b) Hvilken andre aftaler der giver adgang til profilen f.eks GMM-ingeniører.  
c) Hvilke suppleringsfag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding, der kan give 
adgang til profilen, og  
d) Hvilke bachelorfag i erhvervsøkonomi udbudt i Odense, der kan give adgang til profilen.  
 
Studienævnet finder overordnet at 20 ECTS for HD’ere og 30 ECTS for professionsbachelorer vil 
være passende for supplering til cand.merc. profiler udbudt i Odense. Studienævnet vil behandle de 
profilansvarliges indstillinger og dertil hørende fagbeskrivelser på sit møde i august. 

 
7. Dispensationer (lukket punkt) 
 Formandsgodkendt: 
 110982 – Problemer med konverteringen af karakterskalaen 
 
 I skriftlig høring: 
 250382 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding - imødekommet 
 210383 – Ansøgning om ændring af eksamenstilmelding - afvist 
 140483 – Ansøgning om ændring af eksamenstilmelding - afvist 
 130481 – Ansøgning om 5 eksamensforsøg - imødekommet 
 090286 – Ansøgning om ændring af eksamenstilmelding - afvist 
 020482 – Ansøgning om dispensation til at overskride antal ECTS i valgfagsblok - imødekommet 
 
 Sager behandlet på studienævnsmødet: 
 010185 – Godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
 020887 – Tilladelse til at deltage i reeksamen uden deltagelse i ordinær eksamen - imødekommet 

031288 – Tilladelse til at erstatte Finansiering med Finansiering, Investering og 
virksomhedsstrategi - imødekommet 

 050487 – Godkendelse af valgfag udbudt i Kolding - imødekommet 
 061086 – Godkendelse af ændring af studieskift - imødekommet 

070187 – Tilladelse til at erstatte Finansiering med Finansiering, Investering og 
virksomhedsstrategi - imødekommet 
070988 – Tilladelse til at erstatte Finansiering med Finansiering, Investering og 
virksomhedsstrategi - imødekommet 

 090486 – Godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
 090887 – Godkendelse af andet valgfag - imødekommet 
 090889 – Godkendelse af valgfag udbudt i Kolding - imødekommet 
 101088 – Godkendelse af valgfag udbudt i Kolding - imødekommet 
 101189 – Dispensation til at overskride antal ECTS - imødekommet 
 110384 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
 110479 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
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 120487 – Godkendelse af valgfag udbudt i Kolding - imødekommet 
 120484 – Tilladelse til at følge faget Regnskab på 10 ECTS - imødekommet 
 130189 – Godkendelse af valgfag udbudt i Kolding - imødekommet 

130189 – Disp. til ikke at skulle deltage i opponeringsrunden på EØ-seminar - imødekommet 
 130189 – Disp. til at deltage i reeks. uden deltagelse i ordinær eksamen, feb. 2011 - imødekommet 
 131284 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
 131284 – Godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 

140187 – Tilladelse til at erstatte Finansiering med Finansiering, Investering og 
virksomhedsstrategi - imødekommet 

 140688 – Dispensation til at opskrive antal ECTS - imødekommet 
 160984 – Godkendelse af valgfag udbudt i Kolding - imødekommet 
 170784 – Godkendelse af valgfag udbudt i Kolding - imødekommet 
 201287 – Godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
 220286 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 

220790 – Tilladelse til at erstatte Finansiering med Finansiering, Investering og 
virksomhedsstrategi - imødekommet 
231189 – Tilladelse til at erstatte Finansiering med Finansiering, Investering og 
virksomhedsstrategi - imødekommet 

 241182 – Godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
 241187 – Godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
 241285 – Godkendelse af alternativt valgfag - afvist 
 250187 – Godkendelse af valgfag udbudt i Kolding og ændring af ECTS-point - imødekommet 
 250185 – Godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
 250185 – Godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 

260189 – Tilladelse til at erstatte Finansiering med Finansiering, Investering og 
virksomhedsstrategi - imødekommet 

 270883 – Godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
 270986 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
 271285 – Godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
 271285 – Godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
 280287 – Dispensation til at overskride antal ECTS - imødekommet 
 291183 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 

301188 – Tilladelse til at erstatte Finansiering med Finansiering, Investering og 
virksomhedsstrategi - imødekommet 

 
8. Eventuelt 

 Næste studienævnsmøde er den 24. august 2010 kl. 12.15. 
 Vedr. terminalrum. De studerende påpeger, at det ikke er alle pc’ere, som har Onenote.  

Per Servais retter henvendelse til SFEO vedr. dette. 
 
 Herudover var der ingen punkter under eventuelt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.30. 
 
 
 
   Per Servais 
      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
            Studienævnssekretær  


