
                                                                                      

 

              
             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             16. september 2011 
 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
den 13. september 2011 

 
 

Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Kristoffer Sehestedt 
Pinholt, Mikkel Askløf, Christina Maj Hegelund (næstformand), Martin Fruergaard Sørensen (faglig 
vejleder), Mona Maoued (sekretær) og Sabine Jørgensen (sekretær).  
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 23. august 2011 
Godkendt uden kommentarer. 
 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referater fra diverse møder 
 Ansøgning om Erasmus lærermobilitet (TS =  Teaching Staff) til studieåret 2011/2012 
 Tryghedsordningens Uddannelsespris 2011 
 Vedr. Rigsrevisionens forundersøgelse af undervisningen på universiteterne 
 Forslag til tværgående valgfag sendt til prodekanen 
 Godkendelse af ændring i fagbeskrivelsen for Finansiering – Efterår 2011 
 Godkendelse af foreløbige eksamensdatoer for fag udbudt af Studienævn for Erhvervsøk. 
 Orientering om erhvervsøkonomisk studieledermøde den 6. september 2011 

 
Der var ingen kommentarer til meddelelserne. 
 
 
3. Ændring af konstituerende fag på cand.merc. i International Business and Law - start 1. 
februar 2012 
Studienævnet godkendte ændringen af konstituerende fag på cand.merc. i International Business and 
Law med opstart februar 2012.  
 
Ændringen betyder, at faget International Trade Law Disputes ikke længere er obligatorisk på profilen, 
og erstattes af faget European Company Law, som udbydes til efteråret 2012. Faget International Trade 
Law Disputes udbydes herefter som et valgfag på profilen. 
 
 
4. Dispensationer (lukket punkt) 
011287 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
020585 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
020989 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
110390 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
190986 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
201284 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
260189 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
060288 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
100188 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
271287 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
170984 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 



                                                                                      

 

 
100689 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
191283 – Ansøgning om dispensation til at erstatte fag med andre – imødekommet 
060890 – Ansøgning om dispensation til at erstatte fag med andre – imødekommet 
100288 – Ansøg. om dispensation til en individuel prøveform til faget Vid. årsregnskab – imødekommet 
100288 – Ansøg. om dispensation til en individuel prøveform til faget Global sundhed – imødekommet 
080387 – Ansøgning om dispensation til at skrive seminar på cand.merc.(dat). – imødekommet 
020779 – Ansøg. om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspecialet – kræver yderligere behandl. 
041179 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspecialet – imødekommet 
090584 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspecialet – imødekommet 
190587 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
111287 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
220286 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
080884 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
010188 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
100689 – Ansøgning om disp. til at erstatte obligatorisk fag med fag fra andet studium – imødekommet 
031185 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
081088 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
010189 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – delvist imødekommet 
051187 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 
060788 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
241285 – Ansøgning om dispensation til at erstatte fag med andre – afvist 
191286 – Ansøgning om dispensation til at erstatte fag med andre – afvist 
 
Sager behandlet af studienævnsformanden grundet tidspres: 
010589 – Ans. om tilladelse til at erstatte obligatorisk fag med fag fra andet studium - imødekommet 
 
 
5. Eventuelt 
Der var ingen punkter til eventuelt. 
 
Studienævnet vil gerne takke Mona for den gode service og hjælp, som hun har ydet studienævnet i den 
tid, hun har været med som sekretær. Mona skal nu være studienævnssekretær for Statskundskab.  
 
 
Mødet sluttede kl. 13.00. 

   
 
 
 
     
Per Servais 
Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
          Studienævnssekretær  


