
                                                                                      

 

              
             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             16. juni 2011 
 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
den 14. juni 2011  

 
 

Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Anders Steffen, Christina 
Maj Hegelund (næstformand), Martin Fruergaard Sørensen (faglig vejleder), Rie Lund (faglig vejleder), 
Sabine Jørgensen (sekretær).  
 
 
Afbud fra: 
Kristoffer Sehestedt Pinholt 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 31. maj 2011 
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referater fra diverse møder 
 Status læsøkonomi.dk 

 
Per Servais orienterede kort om, at der i sammen med Studienævn for Økonomi arbejdes på at få lavet 
læsøkonomi.dk på engelsk for kandidatuddannelserne.  
 
3. Evaluering af forårets undervisning (F2011) 
Studienævnet gennemgik evalueringsresultater og rapporter for følgende fag: 

 Markedskommunikation og reklame 
 Marketing og forbrugeradfærd 
 Advanced Strategy and Organization Theory 
 International Management 
 International Marketing Channels 
 Product and Innovation Management 
 Asset Pricing 
 Dynamic Investment Strategies 
 Strategic Issues in Supply Chain Management  
 Skatteret på HA (underviser har selv forestået evalueringen) 

 
Studienævnet havde ingen kommentarer til ovennævnte evalueringer. 
 
Studienævnet mangler at modtage rapporter med evalueringsskemaerne for følgende fag: 

 International BtB markedsføring 
 Markeds- og kommunikationsanalyse 
 Corporate Communication 
 Corporate Strategy and Organization Design 
 Kvalitative markedsanalyser 

 
Studienævnet behandler evalueringen af resterende fag på næstkommende studienævnsmøder.  
 
 



                                                                                      

 

 
4. Supplering for HD-studerende og Top-up til cand.merc i Odense. 
Per Servais forklarede kort om suppleringskravene for HD-studerende og studerende med en Top-up 
baggrund.  
 
Studienævnet tilsluttede sig suppleringskravene for HD-studerende. Studienævnet fandt, at ansøgere 
med en 1 årig top-up i forlængelse af en finans/markedsføringsøkonom uddannelse erhvervet i Danmark 
i princippet bør ligestilles med ansøgere, der har en professionsbachelor uddannelse. 

 
5. Studiestart september 2011 
Rustur udvalget arbejder med planlægningen af årets rustur. Der bliver afholdt et velkomst arrangement 
for de nye cand.merc.-studerende den 31. august 2011 kl. 12.00 i lokale U45. 
 
6. Optag februar 2012 
For studerende, der ansøger om optagelse på cand.merc.-profiler i Odense til 1. februar 2012 gælder, at 
deres semester består af studiets 3. semester (valgfagsdelen). Dog skal de vælge 30 ECTS blandt 
følgende fag: 
 
Udbudt af Studienævn for Økonomi: 
Economics of Globalization (nyt navn - bliver til International Trade and Trade Policy) 
Economics of Network 
 
Udbudt af Studienævn for Jura: 
International and European Human Rights 
International Dispute Resolution 
International Prosecution of War Crimes 
International Transport Law 
Introduction to Chinese Law 
 
Udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense: 
Business Research Methods 
Strategic Global Sourcing 
Product Innovation Management 
 
Listen vil blive justeret løbende. Der var ingen kommentarer fra studienævnet.  
 
7.  Forventet fagudbud til internationale studerende, forår 2012 
Følgende fag forventes udbudt til internationale studerende i Odense: 
 
Forår 2012:  
 
Udbudt af Institut for Marketing og Management: 
Business Strategy 
Corporate Strategy and Organization Design 
Advanced Strategy and Organization Theory 
Personnel Economics 
Leadership and Organization Communication  
Organization of Innovation 
Theories and Methods of Technological Change 
Globalization Processes 
 
 
 



                                                                                      

 

 
Consumption Studies 
Market and Communication Ethnography 
Coporate Communication 
International Management 
International Marketing Channels 
 
Udbudt af Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi: 
Asset Pricing and Fixed income 
Dynamic Investment Strategies 
Advanced Management Accounting 
Financial Reporting 
Supply Chain Links and Enterprise Ressource Planning 
Strategic Issues in Supply Chain Management 
 
Udbudt af Juridisk Institut: 
Perspectives on Law and Society 
International Transport Law 
 
Udbudt af Det Tekniske Fakultet: 
New Market Development & Innovation 
 
Efterår 2012: 
 
Udbudt af Institut for Marketing og Management: 
Foundations of Strategy 
Foundations of Organization 
Value Chain Design 
Foundations of Management 
Human Ressource Management 
Management of Technology 
Foundations of International Business 
Marketing across Cultures 
Marketing Theory 
Advanced Brand Management 
Advanced Marketing Communication 
International Market Relations 
 
 
Udbudt af Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi: 
Management Accounting 
Economics of European Integration 
Advanced Corporate Finance and Derivatives 
Supply Chain Inventory and Production Planning 
 
Udbudt af Juridisk Institut: 
International Trade Law Disputes 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      

 

8. Dispensationer (lukket punkt) 
011284 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
020585 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
020688 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – delvist imødekommet 
030489 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
030491 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
030590 – Ansøgning om disp. til at erstatte obligatorisk fag med fag fra andet studium – imødekommet 
031090 – Ansøgning om disp. til at erstatte obligatorisk fag med fag fra andet studium – imødekommet 
031187 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
031187 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
041287 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
050181 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
050689 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
050888 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
051185 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
060788 – Ansøgning om disp. til at erstatte obligatorisk fag med fag fra andet studium – imødekommet 
070988 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
080790 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
080790 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
090386 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – delvist imødekommet 
100184 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
100275 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
100288 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
100688 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
100786 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
101186 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
101289 – Ansøgning om disp. til at tage reeksamen på Island hvis nødvendigt – imødekommet  
111089 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
120888 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
120988 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
131188 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
140387 – Ansøgning om HA-linjeskift – imødekommet 
140588 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
140686 – Ansøgning om disp. til at erstatte obligatorisk fag med fag fra andet studium – imødekommet 
140775 – Ansøgning om dispensation – imødekommet  
141289 – Disp. til at deltage i august eksamen uden deltagelse i juni eksamen – imødekommet  
151188 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
170187 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
170289 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
171167 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
180188 – Ansøgning om disp. til at erstatte obligatorisk fag med fag fra andet studium – imødekommet 
181187 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
190485 – Ansøgning om midler fra Ekskursionskontoen ifm. specialeskrivning – imødekommet  
190783 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel som led i udveksl. – imødekommet 
191079 – Ansøgning om disp. til at tage reeksamen på Island hvis nødvendigt – imødekommet  
191283 – Ansøgning om dispensation til individuel studieplan – imødekommet  
200489 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
200883 – Ansøgning om disp. til at erstatte obligatorisk fag med fag fra andet studium – imødekommet 
210289 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
210589 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – kræver yderligere behandl. 
210681 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
211286 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
220684 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 



                                                                                      

 

220887 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
231189 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
250569 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – kræver yderligere behandl. 
250586 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
250785 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
250788 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
250788 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
260989 – Ansøgning om disp. til at erstatte obligatorisk fag med fag fra andet studium – imødekommet 
261084 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
261084 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
271090 – Ansøgning om disp. til at erstatte obligatorisk fag med fag fra andet studium – imødekommet 
271288 – Ansøgning om disp. til at erstatte obligatorisk fag med fag fra andet studium – imødekommet 
280990 – Ans. om forhåndsgodk. af meritoverførsel, led i udveksl. – kræver yderligere behandl. 
300486 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
300487 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
300585 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
300684 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
300887 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
300887 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
301075 – Ansøgning om dispensation til at sidde i eget lokale til eksamen – imødekommet  
301190 – Ansøgning om disp. til at erstatte obligatorisk fag med fag fra andet studium – imødekommet 
 
Dispensationer behandling i høring pr. e-mail:  
270986 – Ansøgning om disp. til at overskride valgfagsgruppen – afvist 
280588 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
191079 – Ansøg. om disp. til at besvare eksamensopgave på dansk i stedet for engelsk – imødekommet  
300485 – Ansøgning om disp. til udarbejdelse af individuel case – imødekommet 
250685 – Ansøgning om udsættelse af bachelorprojekt – imødekommet 
010982 – Ansøgning om udsættelse af bachelorprojekt – imødekommet 
070486 – Ansøgning om dispensation til 5. eksamensforsøg – imødekommet 
301075 – Ansøgning om disp. til at aflægge eksamen som take-home – afvist 
150885 – Ansøgning om disp. til at aflægge eksamen udenfor ordinær periode – imødekommet  
050388 – Ansøgning om disp. til at aflægge eksamen udenfor ordinær periode – imødekommet  
040286 – Ansøg. om disp. til at besvare eksamensopgave på dansk i stedet for engelsk – imødekommet  
 
 
9. Eventuelt 
Der var ingen punkter under eventuelt. 
 
Anders Steffen deltog i studienævnsmøderne for sidste gang. Studienævnet takker Anders for god 
indsats gennem valgperioderne. 
 
Mikkel Askløf erstatter Anders Steffen. 
 
Mødet sluttede kl. 13.05. 

   
 
 
     
Per Servais 
Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
          Studienævnssekretær  


