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           STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI I ODENSE
           9. maj 2011 
   
 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 3. maj 2011  

 
 

Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Anders Steffen, Christina 
Maj Hegelund (næstformand), Kristoffer Sehestedt Pinholt, Dorte Nørgaard Greve (faglig vejleder), 
Sabine Jørgensen (sekretær) og Mona Maoued (sekretær).  
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 29. marts 2011 
Eneste kommentar til referatet af møde den 29. marts 2011 var, at Anders Steffen stod opført som 
værende næstformand. Dette var en fejl. Næstformand er Christina Maj Hegelund. Herefter blev 
referatet godkendt. 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referater fra diverse møder 
 Fakultetets godkendelse af ændring i profilbeskrivelsen for cand.merc. i Finansiering 
 Fakultetets godkendelse af HA meritordning, årgang 2011 
 Fakultetets godkendelse af Tilvalg i MBK-studieordning, årgang 2011 
 Censorvejledning (UVM+VTU) 

 
Der var ingen kommentarer til meddelelserne. 
 
3. Fagbeskrivelser (fast punkt) 
Revisionsteori 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense har overtaget studienævnsansvaret, og fagansvaret er 
ligeledes ændret, således at Ole Friis nu er fagansvarlig. 
Eksamensbetingelserne er ændret således at de studerende skal have bestået faget Management 
Accounting og/eller Eksternt Regnskab, inden man deltager i eksamen. 
 
Studienævnet godkendte ændringerne. 
 
Godkendte alternative valgfag på CM 
Studienævnet godkendte, at faget Applied Emerging Market Macroeconomics (10 ECTS) udbudt af 
Studienævn for Økonomi udbydes som alternativt valgfag på følgende cand.merc.-profiler: Finansiering, 
Økonomisk styring, Strategi og organisation, Marketing, Globalization and Communication, 
International Marketing samt cand.merc.aud. i Odense 
 
Studienævnet godkendte, at faget Idegenerering og forretningsudvikling (5 ECTS) udbudt af 
Studienævn for cand.negot. udbydes som alternativt valgfag på følgende cand.merc.-profiler: Strategi og 
organisation, Marketing, Globalization and Communication samt International Marketing. 
 
Finansiel risikostyring 
Fagbeskrivelsen blev ikke behandlet, da studienævnet afventer svar fra Ole Friis. Når studienævnet har 
modtaget svar, vil den blive sendt til godkendelse via en e-mailbaseret høring i studienævnet. 
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Entrepreneurship og forretningsforståelse 
Fagbeskrivelsen blev ikke godkendt, da studienævnet ønsker, at den fagansvarlige skal uddybe og 
præcisere indhold. 
 
4. Anmodning om udtrædelse af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense 
Studienævnet accepterer anmodningen fra Anders Steffen om udtrædelse af studienævnet med virkning 
fra 30. juni 2011. 1. suppleant Mikkel Askløf indtræder som studenterrepræsentant. 
Studienævnssekretæren sørger for at valgkontoret og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet orienteres 
herom. 
 
5. Godkendelse af eksamenspensum for fag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense 
Følgende eksamenspensum til sommereksamen 2011 for HA og Tilvalg i Marketing, Branding og 
Kommunikation blev godkendt på mødet: 

 Analyse af kvantitative survey data (Videregående kvantitative analyser) 3,75 ECTS 
 Analyse af kvantitative survey data (Videregående kvantitative analyser) 5 ECTS 
 International BtB Markedsføring 
 It for Erhvervsøkonomer 
 Jura 
 Kvantitative analyseredskaber 
 Markeds- og kommunikationsanalyse 
 Markedskommunikation og reklame 
 Marketing og forbrugeradfærd 
 Matematik 
 Medievalg og Planlægning 
 Regnskab 
 Samfundsøkonomiske rammebetingelser 
 Skatteret 
 Virksomhedens økonomi 
 Virksomhedens økonomiske styring 

 
Følgende eksamenspensum til sommereksamen 2011 for cand.merc. blev godkendt på mødet: 

 Advanced Management Accounting 
 Asset Pricing 
 Corporate Communication 
 Corporate Strategy and Organization Design 
 Dynamic Investment Strategies 
 Eksternt Regnskab 
 International Management 
 International Marketing Channels 
 Internationale Markedsrelationer 
 Kvalitative markedsundersøgelse 
 Product and Innovation Management 
 Supply Chain Links and Enterprise Resource Planning 
 Strategic Issues in Supply Chain Management 

 
En af studenterrepræsentanterne havde spørgsmål til det eksamenspensum, der var indstillet til 
godkendelse til bachelorfaget Erhvervsjura. Den studerende mente ikke, at de var blevet undervist i dele 
af eksamenspensum. Studienævnssekretæren kontakter den fagansvarlige for en afklaring.  
 
Studienævnet afventer stadig eksamenspensum for bachelorfaget Strategi og organisation samt for 
kandidatfagene Advanced Strategy and Organization Theory og Business Strategy. 
Studienævnssekretæren kontakter de fagansvarlige. 
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6. Godkendelse af linjebeskrivelser for nye cand.merc.-profiler i Odense 
Studienævnet havde ingen kommentarer til linjebeskrivelserne for de nye cand.merc.-profiler. 
Linjebeskrivelserne blev derfor godkendt, og sendes til endelig godkendelse ved fakultetet.  
 
Dog manglede der profilbeskrivelse for cand.merc. profilerne i Management Accounting og Accounting 
and Finance. Når de er modtaget sendes de til godkendelse i en e-mailbaseret høring blandt 
studienævnets medlemmer.  
 
7. Adgangsbegrænsninger for cand.merc.-profiler udbudt i Odense 
Studienævnet diskuterede studielederens oplæg omkring adgangsbegrænsning til cand.merc. 
uddannelsen og det udsendte materiale vedrørende begrænsninger til uddannelsen på Aarhus 
Universitet, Handelshøjskolen. Der var enighed om at indføre begrænsning til uddannelsen og 
studielederen blev anmodet om at udarbejde et konkret forslag til regler, som studienævnet på et senere 
møde vil tage stilling til. 
 
8. Dispensationer (lukket punkt) 
010786 – Godk. af udenlandsk studieprograms relevans som led i udvekslingsaftale – imødekommet 
010786 – Godk. af udenlandsk studieprograms relevans som led i udvekslingsaftale – imødekommet 
010786 – Godk. af udenlandsk studieprograms relevans som led i udvekslingsaftale – imødekommet 
010984 – Ansøgning om godkendelse af praktikophold – imødekommet  
020574 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – delvist imødekommet 
020784 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – kræver yderligere behandling 
030986 – Godk. af udenl. studieprograms relevans som led i udvekslingsaftale – yderligere behandl. 
031288 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
040781 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
050785 – Godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
060186 – Ansøgning om særlig eksamensforhold – kræver yderligere behandling 
060186 – Ansøgning om særlig eksamensforhold – kræver yderligere behandling 
060186 – Ansøgning om særlig eksamensforhold – kræver yderligere behandling 
060888 – Ansøgning om dispensation til at få opskrevet bachelorfag med 1.25 ECTS – imødekommet 
060890 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
061283 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet  
070186 – Godk. af udenl. studieprograms relevans som led i udvekslingsaftale – yderligere behandl. 
070473 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
080384 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – delvist imødekommet 
081077 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – kræver yderligere behandling 
081077 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – kræver yderligere behandling 
081087 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet  
090588 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet  
090889 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojektet – delvist imødekommet 
100285 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet  
100887 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
100887 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet   
111286 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet  
120386 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – delvist imødekommet 
120786 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet  
121087 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
121288 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel som led i udvekslingsaftale – imødekommet  
130186 – Godk. af udenlandsk studieprograms relevans som led i udvekslingsaftale – imødekommet 
130186 – Godk. af udenlandsk studieprograms relevans som led i udvekslingsaftale – imødekommet 
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130186 – Godk. af udenlandsk studieprograms relevans som led i udvekslingsaftale – imødekommet 
130189 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
130389 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
131188 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – kræver yderligere behandling 
140483 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet  
140678 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
150982 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet  
151188 – Disp. til at deltage i re-eksamen uden at have deltaget i ordinær eksamen – imødekommet  
170291 – Ansøgning om dispensation til at fortsætte HA-studiet – imødekommet  
170485 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
170783 – Ansøgning om støtte til studenterekskursion – imødekommet  
170986 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – delvist imødekommet 
180183 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
190187 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
190587 – Ansøgning om udsættelse af BA-eksamen – imødekommet  
190986 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
200188 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet  
200486 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – delvist imødekommet 
201186 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
201286 – Disp. til at deltage i re-eksamen uden at have deltaget i ordinær eksamen – imødekommet  
210385 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet  
210681 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
220190 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
220886 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – delvist imødekommet 
220887 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
240285 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – delvist imødekommet 
240386 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet  
240589 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
250681 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet  
280284 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
290187 – Godk. af udenlandsk studieprograms relevans som led i udvekslingsaftale – imødekommet 
290387 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – kræver yderligere behandling 
300585 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
300969 – Ansøgning om godkendelse af individuel studieplan – imødekommet  
310383 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
 
9. Eventuelt 
Der var ingen punkter under eventuelt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.40. 
 
      Per Servais 
      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
            Studienævnssekretær  
 


