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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             18. januar 2012 
 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 17. januar 2012  

 
 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Christina Maj 
Hegelund, Anja Holst Erichsen, Sisse Carlsen (faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
Fraværende uden afbud: 
Mikkel Askløf. 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 6. december 2011 
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
 
2. Meddelelser 

 Orientering om valgte medlemmer til Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense 
 Orientering om fjernelse af deltagerbetaling på suppleringskurser 
 Orientering om De studerendes dag: 17. april 2012  
 Fakultetets godkendelse af cand.merc.-profilen European Business Management 
 Fakultetets godkendelse af ændringer i HA-linjebeskrivelserne for Int. Business og Generel  

  Erhvervsøkonomi 
 Studienævnets høringssvar på udkast til vedtægt for Syddansk Universitet 

 
 
3. Undervisningsevaluering E2011 (lukket punkt) 
Studienævnet gennemgik evalueringsresultater og rapporter for følgende fag: 
Brand Management (bachelorfag) 
Market Ethnography (kandidatfag) 
 
Studienævnet havde ingen kommentarer til ovennævnte evalueringer.  
 
 
4. Ændring af eksamenstidspunktet for kandidatfaget Strategic Global Sourcing 
Studienævnet har modtaget en anmodning fra Bent Petersen, fagansvarlig for faget Strategic Global 
Sourcing, om muligheden for at den mundtlige del af eksamen kan afholdes i maj i stedet for juni.  
Den fagansvarliges begrundelse for anmodningen er, at de studerende skal skrive et projekt i april 
måned, som så afleveres tirsdag den 1. maj. For at undgå at de studerende skal vente for længe på 
den mundtlige eksamen, ønskes det derfor, at den mundtlige del afholdes i slutningen af maj, i 
stedet for i løbet af juni. Den fagansvarlige foreslår i uge 21, dvs. 21.-25. maj 2012.  
 
Normalt imødekommer studienævnet kun denne slags anmodninger, hvis det for den fagansvarlige 
bunder i arbejdspres i juni måned. Studienævnet har dog i dette tilfælde besluttet at imødekomme 
anmodningen. Studienævnet imødekommer anmodningen af hensyn til de studerende.  
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Studienævnet bemærker dog, at ændringen i eksamenstidspunktet skal godkendes endeligt af 
fakultetet. Anmodningen med studienævnets bemærkninger sendes derfor videre til godkendelse 
ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.  
 
 
5. Forslag til ændring af semesterlængden i efterårssemesteret 
Studieleder Per Servais fremlagde et forslag om en ændring af semesterlængden i 
efterårssemesteret, og angav nedenstående som forklaring og begrundelse: 
 
Fakultetet har en regel om, at engelsksprogede fag udbudt i efterårssemesteret afvikles på 11 uger 
samt at undervisningen skal være tilendebragt inden den 1.december, hvis eksamen er en stedprøve. 
Denne regel er indført af hensyn til retning af eksamensopgaver, reeksamen mv. for udenlandske 
gæstestuderende, der skulle have afviklet kurset inden den 22. december af hensyn til den 
tilstundende højtid. 
 
Nu forholder det sig imidlertid sådan, at stort set al undervisning på kandidatuddannelserne og en 
stigende andel af bacheloruddannelserne afvikles på engelsk, hvorfor det korte semester er et stort 
problem for underviserne og for kapacitetsudnyttelsen. Underviserne oplever også, at 
undervisningskvaliteten mindskes, fordi man skal forcere gennemgangen. Det går således ud over 
rigtig mange studerende, at man vil ”servicerer” nogle få.  Det korte semester harmonerer endvidere 
dårligt med det øgede fokus på de studerendes undervisningstid. Det harmonerer også dårligt med 
fakultetets mål om bedre sammenhæng i undervisnings- og eksamensformer, da underviserne vil 
vige tilbage for at anvende stedbundne eksamenstyper.  

Studienævnet imødekommer indstillingen og henstiller derfor, at reglen afskaffes og erstattes med 
universitetets regel om at efterårssemestret strækker sig fra 1. september til 22. december inkl. for 
alle efterårsfag. Subsidiært vil studienævnet foreslå, at reglen ændres til kun at omfatte fag meldt 
ind i det internationale program. Det vil komme til at betyde, at ikke alle fag, der af studienævnet 
udbydes på engelsk, vil blive en del af det internationale program. 

Studienævnet sender indstillingen videre til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.  

 
6. Dispensationer (lukket punkt) 
090889 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
031181 – Ansøgning om udsættelse af afl. frist for kandidatspecialet – imødekommet 
120677 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieforløb – imødekommet 
130686 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieforløb – delvist imødekommet 
031287 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte fag med andet – imødekommet 
101189 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte et konstituerende fag med andet – afvist  
060592 – Disp. til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet  
110591 – Disp. til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 
020487 – Disp. til at deltage i eksamen i februar grundet sammenfald i eksamener – imødekommet 
201186 – Disp. til at deltage i eksamen i februar grundet sammenfald i eksamener – imødekommet 
300490 – Disp. til at deltage i eksamen i februar grundet sammenfald i eksamener – imødekommet 
040388 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
100986 – Ansøgn. om godkendelse af alternativt valgfag og forhåndsgodkendelse – imødekommet 
110587 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
201286 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
290585 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
091184 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
120987 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – afvist 
270588 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
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050286 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
060788 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
070389 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
170990 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
181286 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
210285 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
300588 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
151080 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
290585 – Dipensation til at skrive eø. seminar på 7,5 og fritagelse for opponering – imødekommet 
 
 
7. Eventuelt 

 Mødedatoer for forårssemesteret 2012 er: 
 21. februar 2012 – lokale O 78 
 20. marts 2012 – lokale O 79 
 17. april 2012 – lokale O 78 
 22. maj 2012 – lokale O 79 
 6. juni 2012 – lokale O 79 
 Datoerne kan også ses på studienævnets hjemmeside. 
 

 Studienævnet har den 10. januar 2012 modtaget en mail fra fakultetet, hvor de studerende 
bliver bedt om at udpege en repræsentant til at deltage i det næste møde i Studenterforum. 
Endelig mødedato er endnu ikke fastlagt. Alle studenterrepræsentanter er velkomne til – og 
opfordres til - at deltage i Studenterforum. Studienævnet skal have meldt en repræsentant ind 
senest 1. februar 2012.  

 
 Studieleder, Per Servais, orienterede om, at frafaldstallene for årgang 2010 på HA 
  uddannelsen er steget, men at en del af begrundelsen for det høje frafaldstal kan være, at  

mange studerende lader sig indskrive på bacheloruddannelsen, men aldrig møder op. Punktet 
tages op på et senere studienævnsmøde. 
 

 Der blev spurgt til sprogkrav i forbindelse med de nye cand.merc.-profiler. Oplysningerne vil 
  blive lagt ud på studiets hjemmeside. 

 
 
8. Godkendelse af ændring i profilbeskrivelsen for cand.merc. Accounting and Finance og 
cand.merc. Global Logistics and Supply Chain Management (tillæg til dagsorden) 
Studienævnet godkendte følgende ændringer i profilbeskrivelserne: 
 
Cand.merc. Accounting and Finance, årgang 2012: 
Faget Asset Pricing udgår, og de studerende skal derfor ikke længere vælge imellem de to fag Asset 
Pricing og Dynamic Asset Allocation.  
Faget Foundation of Strategy udgår af profilen. I stedet tilføjes faget Derivatives and Risk 
Management. 
 
Profilens konstituerende fag er nu: 
Management Accounting, Advanced Corporate Finance, Financial Accounting, Advanced 
Management Accounting, Dynamic Asset Allocation, Derivatives and Risk Management og 
kandidatspecialet.  
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Samtidig er der tilføjet en oversigt over, hvordan studieforløbet ser ud for de studerende, som 
påbegynder studiet pr. 1. februar 2012. Her fremgår det, at de studerende, som påbegynder studiet 
pr. 1. februar, skal have to valgfag på 1. semester, og det konstituerende fag, Financial Accounting. 
 
 
Cand.merc. Global Logistics and Supply Chain Management, årgang 2012: 
I tidligere godkendte profilbeskrivelse fremgik det at de studerende skulle vælge imellem to 
kombinationer af konstituerende fag. De to kombinationer var: 
Value Chain Design/Financial Accounting eller Corporate Strategy and Organisation 
Design/Foundations of Organization.  
 
De to kombinationer er nu ændret til: 
 
Advanced Management Accounting/Financial Accounting eller Value Chain Design/Foundations of 
Organization.  
 
De to profilbeskrivelser sendes til endelig godkendelse ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 
 
 
9. Eventuelt (tillæg til dagsorden) 
Ingen punkter. 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.20. 
 
       
         Per Servais 
         Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
              Studienævnssekretær  
 


