STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI I ODENSE

2. marts 2011
Tillægsdagsorden til møde i

Referat af tillægsdagsorden af møde i Studienævn for
Erhvervsøkonomi den 1. marts 2011
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Anders Steffen, Christina
Maj Hegelund, Kristoffer Sehestedt Pinholt, Dorte Nørgaard Greve (faglig vejleder), Sabine Jørgensen
(sekretær) og Mona Maoued (sekretær).

10. Kvotefastsættelse for bacheloruddannelser 2011
Per Servais havde udarbejdet et udkast til ansøgning om adgangsbegrænsninger på bacheloruddannelsen
i erhvervsøkonomi i Odense. Udkastet blev godkendt, og ansøgningen vil blive sendt til Optagelse og
Vejledning, som sørger for, at det kommer videre.
Følgende skrivelse bliver sendt til Optagelse og Vejledning:
”Studienævn for de erhvervsøkonomiske uddannelser i Odense ønsker at indføre adgangsbegrænsning
til bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi i Odense. Det skal anføres at de tilsvarende uddannelser ved
Handelshøjskolen i København og Aarhus Universitet – Handelshøjskolen begge har indført
adgangsbegrænsning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi.
Studienævnet er optaget af, at nedbringe frafaldet og øge kvaliteten i uddannelsen.
Studienævnet har således ændret studieordningen for bacheloruddannelsen markant, ligesom Universitet
har iværksat ændringsprogrammet ”den studerende i centrum”. Trods disse tiltag må studienævnet
konstatere, at studerende med et relativt lavt karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen er
overrepræsenteret blandt de studerende, der har problemer med at gennemføre studiet til normeret tid og
dermed falder fra.
For at kunne nedbringe frafaldet ønsker studienævnet, at undervisningen i fremtiden sker på mindre
hold, hvilket indebærer en begrænsning i antallet af studiepladser til 200.
Grunden hertil er fysiske restriktioner og kapacitetsproblemer i den eksisterende bygningsmasse.
Fordelingen af disse pladser vil være 170 i Kvote 1 og 30 i Kvote 2.
I kvote 1 bliver ansøgere udelukkende vurderet på gennemsnittet af den adgangsgivende eksamen. I
kvote 2 bliver ansøgere vurderet dels på den adgangsgivende eksamen og dels på motiveret ansøgning
med efterfølgende samtale. Der vil blive lagt vægt på ansøgernes motivation, tilknytning til faget og
potentiale. Et antal ansøgere vil på baggrund af ansøgningen blive indkaldt til en samtale med henblik
på at udvælge de studerende, der har de bedste forudsætninger for at klare sig på studiet.
Studienævnet ønsker, at der på bacheloruddannelsen opereres med en garantikvotient på 4,0. Det
betyder at alle ansøgere der har 4,0 eller mere på deres adgangsgivende eksamen, og som opfylder de
specifikke adgangskrav garanteres en studieplads på den søgte uddannelse.
Ansøgere der har en adgangsgivende eksamen med et resultat under 4,0 vil blive inviteret til en
forventningsafklarende samtale”.
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11. Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 13.00.

Per Servais
Studienævnsformand

/

Sabine Jørgensen
Studienævnssekretær
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