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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             26. marts 2010 
 
 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 23. marts 2010 kl. 12.15 i mødelokale ved Inst. for Marketing 

og Management, 1. sal. 
 

Tilstedeværende: Per Servais (formand), Karsten Boye Rasmussen, Lars Pynt Andersen, Jan Møller 
Jensen, Mogens Nielsen, Anders Steffen, Kristoffer Sehestedt Pinholt, Maria Møller Rasmussen, 
Christina Maj Hegelund, Mikkel Askløf, Rie Lund (faglig vejleder), Mona Maoued (sekretær) og 
Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Kasper Tofte (orlov) 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 16. februar 2010 
 Godkendt. 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referat fra diverse møder 
 Svar fra fakultetet vedr. eksperimentelle kandidatspecialer 
 Fakultetets regler vedr. brug af computer til eksamen 
 Nye priser for tomplads 
 Dagene for Brobygning uge 43 ændres 
 Bachelor- og kandidatfag under Studienævn for Erhvervsøkonomi udbudt med Pc 
 Særlige kompetenceforløb, efterår 2009 
 Studieordninger for BSc.scient.oecon. årgang 2007 og 2008 
 Oversættelser af fagbeskrivelse for kandidatspeciale og studieordning  
 Genåbning af profilen Økonomisk styring på cand.merc. i Odense 
 Genåbning af toningen Regnskab på cand.merc. i Finansiering i Odense  

 
Herudover orienterede Per Servais om følgende: 

 ACE-danmark har akkrediteret HA-uddannelsen positivt for en periode på 6 år. 
 Per Servais har besøgt Studievalg Fyn og præsenteret den nye ”uddannelsesvifte”, som kan bruges  

  til vejledning af kommende studerende. 
 
3. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 

 Anmodning fra Studienævn for Sociologi i Esbjerg om sammenlæsning af faget ”Kvantitative  
  analyseredskaber” i forårssemesteret. 
  Studienævnet imødekommer anmodningen. 

 
 Market Ethnography  
Ingeniør-studiet ønsker, at dette fag indgår som valgfag på deres studium med 5 ECTS. 
Studienævnet ser ingen problemer i dette, og godkender anmodningen. 
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4.  Dispensationer (lukket punkt) 
011189 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
020177 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved skriftlig eksamen - delvist imødekommet 
040781 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - imødekommet  
050285 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
050784 – Ansøgning om ændring i cand.merc.dat.-studieprogram - imødekommet 
050785 – Ansøgning om alternativt valgfag - imødekommet 
070279 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold - imødekommet 
080185 – Ansøgning om ændring i cand.merc.dat.-studieprogram - imødekommet 
081083 – Ansøgning om ændring i cand.merc.dat.-studieprogram - imødekommet 
090286 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
090477 – Ansøgning om alternativt valgfag - imødekommet 
090783 – Ansøgning om ændring i cand.merc.dat.-studieprogram - imødekommet 
100584 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
101289 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved skriftlig eksamen - delvist imødekommet 
121154 – Ansøgning om disp. til bedømmelse af for sent afleveret reeksamensopgave - imødekommet 
150184 – Disp. til at gå til reeksamen i faget Kvantitativ markedsanalyse til sommer 2010 - afvist 
171178 – Ansøgning om alternativt valgfag - imødekommet 
180786 – Ansøgning om alternativt valgfag - imødekommet 
180887 – Ansøgning om optagelse på cand.merc. - imødekommet 
191079 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved skriftlig eksamen - afvist 
200188 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
210385 – Ansøgning om alternativt valgfag - imødekommet 
210373 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved skriftlig eksamen - afvist 
220286 – Dispensation til at tage faget Regnskab på ny HA-studieordning - imødekommet 
231084 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
270385 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold - imødekommet 
280278 – Ansøgning om alternativt valgfag - imødekommet 
280881 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
280884 – Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold/praktikrapport - imødekommet 
281173 – Ansøgning om forlængelse af studietid - imødekommet 
290783 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
300678 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspecialet - imødekommet 
310187 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold - imødekommet 
 
Internationale ansøgere til cand.merc. med studiestart september 2010: 
050286 – Optagelse på profilen Marketing, Globalization and Communication – imødekommet 
051086 – Optagelse på profilen Marketing, Globalization and Communication – imødekommet 
210187 – Optagelse på profilen Marketing, Globalization and Communication – imødekommet 
220277 – Optagelse på profilen Marketing, Globalization and Communication – imødekommet 
241284 – Optagelse på profilen Marketing, Globalization and Communication – imødekommet 
 
Siden mødet den 16. februar 2010 har der været behandlet 5 ansøgninger om dispensation og 14 
ansøgninger om forhåndsgodkendelse af udlandsophold. 
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5. Eventuelt 

Per Servais orienterede om, at der i løbet af denne uge vil blive sendt en mail med høring om 
forslag til valgfag på HA 5. semester (gammel ordning).  
 
Studenterrepræsentanterne anførte, at der ofte er store problemer med computerne i 
terminalrummene. Fakultetet informeres om de beklagelige forhold. 

 
Studenterrepræsentanterne påpegede også uhensigtsmæssigheder ved brug af hjælpemidler til 
skriftlige eksaminer i terminalrummene. Ved eksamen i Organisation med videnskabsteori måtte 
man medbringe alle hjælpemidler, men måtte ikke benytte USB. Der blev efterspurgt en forklaring 
herpå. Per Servais tager kontakt til den fagansvarlige og kunne endvidere oplyse, at der er en proces 
i gang om pc-opsætningen til eksaminer afviklet i terminalrummene. 

 
 
Mødet sluttede kl. 13.15. 
 
      
      Per Servais 
      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
            Studienævnssekretær  


