
                                                                                      

 

              
             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             30. august 2011 
 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
den 23. august 2011 

 
 

Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Christina Maj Hegelund 
(næstformand), Rie Lund (faglig vejleder), Rie Mose Møhlenberg Holm (faglig vejleder), Mona 
Maoued (sekretær) og Sabine Jørgensen (sekretær).  
 
 
Fraværende med afbud: 
Kristoffer Sehestedt Pinholt 
 
Fraværende uden afbud: 
Mikkel Askløf 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 14. juni 2011 
Godkendt uden kommentarer. 
 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referater fra diverse møder 
 Overflytning af studienævnsansvaret for erhvervsøkonomiske uddannelser 
 BSc. i Almen Erhvervsøkonomi, HA - ændring af optagelsesprocedurer 
 Orientering om optagelse pr. september 2011 
 

Per Servais orienterede kort om ændringen af optagelsesprocedurerne pr. 1. september 2013. 
 
Per Servais orienterede i den forbindelse også om optagelsestallene KOT 2011.  
 
 
3. Fagbeskrivelser (fast punkt) 
For faget Finansiering blev følgende ændring godkendt af studienævnet: 
 
Eksamensbetingelserne blev slettet, så det ikke længere er et krav, at de to mindre obligatoriske opgaver 
skal være bestået inden eksamensdeltagelse kan ske.  
 
I stedet er følgende tekst sat ind under punktet ”Undervisningsform”: ”I kurset indgår gennemarbejdning 
af opgaver i øvelseshold. Der udbydes i løbet af kurset to sæt skriftlige opgaver der fagligt er på 
eksamensniveau og som dækker centrale områder i faget. Aflevering er frivillig. Opgaverne afleveres 
som gruppeopgaver (op til 5). Disse indleveringer rettes og gennemgås efterfølgende grundigt ved 
forelæsninger og/eller øvelser”. 
 
Fagbeskrivelsen sendes herefter til endelig godkendelse ved Fakultetet. 
 
For faget Krisekommunikation & PR blev følgende godkendt af studienævnet: 
Faget udbydes også som valgfag for Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation. 
 



                                                                                      

 

 
Erhvervsøkonomisk seminar blev godkendt som et 10 ECTS erhvervsøkonomisk seminar for HA 
Generel Erhvervsøkonomi. Fagbeskrivelsen sendes til endelig godkendelse ved Fakultetet. 
  
 
4. Udkast til regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver 
Studienævnet diskuterede udkastet, og havde følgende kommentarer: 
Det kan være problematisk med mange studerende, der skal printe ud samtidig på campus Odense. Det 
var måske bedre at udleverer gode USB penne, der så skal afleveres til udprintning. Samtidig spurgte 
studienævnsmedlemmerne også, om man kan kræve egen printer af de studerende. 
 
 
5. Mødedatoer for efterårssemesteret 2011 
Studienævnet fastlagde følgende mødedatoer for efterårssemesteret 2011 samt for det konstituerende 
møde i januar 2012: 
 
13. september 2011 kl. 12.15 i mødelokalet ved Inst. for Marketing og Management, 1. sal. 
4. oktober 2011 kl. 12.15 i mødelokalet ved Inst. for Marketing og Management, 1. sal. 
8. november 2011 kl. 12.15 i lokale O77 
6. december 2011 kl. 12.15 i lokale O78 
17. januar 2012 kl. 12.15 i lokale O78 
 
Datoerne annonceres også på Studienævnets hjemmeside med link til kortoversigt. 
 
 
6. Undervisningsevaluering F2011 (lukket punkt) 
Studienævnet gennemgik evalueringsresultater og rapporter for følgende fag: 

 International BtB markedsføring 
 Marketing og forbrugeradfærd 
 Kvalitative markedsanalyser 
 Corporate Communication 
 Corporate Strategy and Organization Theory 

 
Studienævnet havde ingen kommentarer til ovennævnte evalueringer, og afslutter dermed forårets 
undervisningsevaluering. 
 
 
7. Dispensationer (lukket punkt) 
020480 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
020574 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
030584 – Ansøgning om overflytning fra SDU-Kolding til SDU-Odense – imødekommet 
040286 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
060782 – Ansøgning om fritagelse for mundtligt forsvar af speciale – afvist  
060789 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
070187 – Ansøgning om dispensation til at aflægge eksamen på andet tidspunkt – afvist 
070389 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – afvist 
090486 – Ansøgning om dispensation til at erstatte fag med andet – imødekommet 
090588 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
100887 – Ansøgning om dispensation til at overskride cand.merc. med 5 ECTS – afvist 
101185 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
120782 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
120986 – Ansøgning om støtte til studenterekskursioner – imødekommet  
 



                                                                                      

 

 
151274 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
160579 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – afvist 
160688 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
170485 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
170881 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 
170984 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
171090 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
180579 – Ansøgning om dispensation til at erstatte fag med andre – imødekommet 
181086 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
200788 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
220484 – Ansøgning om opskrivning af antal ECTS – imødekommet 
231082 – Ansøgning om dispensation til at skrive speciale med stud. fra andet studium – imødekommet 
231291 – Ansøgning om dispensation til at erstatte fag med andet – imødekommet 
250682 – Ansøgning om dispensation til at erstatte fag med andre – imødekommet 
260687 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
261188 – Ansøgning om dispensation til forlængelse af 1. årsprøven – imødekommet 
270385 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
290387 – Ansøgning om 4. og 5. eksamensforsøg – imødekommet  
301187 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
 
Dispensationer behandling i høring pr. e-mail:  
020784 – Ansøgning om dispensation til 5. eksamensforsøg – imødekommet 
020986 – Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg – imødekommet 
020986 – Ansøgning om dispensation til individuel eksamensform – imødekommet 
020986 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
030581 – Dispensation til at deltage i august eksamen uden deltagelse i juni eksamen - imødekommet 
030584 – Ansøgning om midler fra ekskursionskontoen – afvist 
031185 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
041088 – Ansøgning om disp. til at erstatte fag med andet fag – imødekommet 
050684 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspecialet – imødekommet 
050689 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
060788 – Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg – imødekommet 
061184 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspecialet – imødekommet 
061286 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
080186 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
080387 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
080884 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
081087 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
100584 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
101183 – Ansøg. om dispensation til at få overført fag som ikke indgår i studieordning - imødekommet  
110689 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
110782 – Ansøgning om disp. til at erstatte fag med andet fag – imødekommet 
120487 – Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg – imødekommet 
120888 – Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg – imødekommet 
130686 – Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg – imødekommet 
140589 – Dispensation til at deltage i august eksamen uden deltagelse i juni eksamen - imødekommet 
140589 – Dispensation til at deltage i august eksamen uden deltagelse i juni eksamen - imødekommet 
141085 – Ansøgning om ændring i forhåndsgodkendt studieprogram – imødekommet  
150188 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
150388 – Ansøgning om disp. til at erstatte fag med andet fag – imødekommet 
150483 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet  
151086 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 



                                                                                      

 

 
160389 – Ansøgning om disp. til at erstatte fag med andet fag – imødekommet 
180487 – Ansøgning om disp. til at få annulleret forsøg fra reeksamen – imødekommet  
180986 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
190185 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspecialet – imødekommet 
190285 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
190487 – Ansøgning om disp. til at ændre cand.merc.-profil – imødekommet  
191288 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
201186 – Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg – imødekommet 
210589 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
210987 – Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg – imødekommet 
220286 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
220684 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspecialet – imødekommet 
230890 – Ansøgning om disp. til at erstatte fag med andet fag – imødekommet 
240688 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
240688 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
250569 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
260683 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
280477 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
280477 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
280990 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
300389 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
300786 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
300887 – Ansøgning om dispensation til at følge Økonometri i foråret 2012 – imødekommet 
301085 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
 
Sager behandlet af studienævnsformanden grundet tidspres: 
020487 – Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg – imødekommet 
100284 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
080588 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
200164 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
200164 – Ansøgning om ændret eksamensform – imødekommet  
250569 – Genindskrivning af studerende på cand.merc.aud. – imødekommet  
 
 
8. Eventuelt 
Der var ingen punkter til eventuelt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 10.10. 

   
 
 
     
Per Servais 
Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
          Studienævnssekretær  


