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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             24. april 2012 
 
 
   

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

 
 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Christina Maj 
Hegelund, Mikkel Askløf, Martin Fruergaard Sørensen (faglig vejleder) og Sabine Jørgensen 
(sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Anja Erichsen 
Sisse Carlsen (faglig vejleder) 
Rie Mose Holm (faglig vejleder) 
 
Punkt 3 blev behandlet før punkt 2. Niels Nannerup (fagansvarlig for bachelorfaget Finansiering) 
deltog i diskussion af punkt 3 for så vidt angik faget Finansiering. 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 20. marts 2012 
Referatet blev godkendt uden kommentarer.  
 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder. 
 Undervisningspris og Forskningsformidlingspris 2012. 
 Brev til universiteterne vedr. kandidatuddannelser ved Det Danske Universitetscenter i 
  Beijing. 
 Ændrede adgangskrav for optag 1. sep. 2013 på hhv. cand.merc. og cand.merc.aud. 
 Fakultetets godkendelse af studieordning for BSc in Market and Management Anthropology 

 
Der var ingen kommentarer til punktet. 
 
 
3. Fagbeskrivelser 
Udover de fagbeskrivelser, der blev behandlet på dagens møde, har studienævnet godkendt følgende 
fagbeskrivelser i en e-mailbaseret høringsrunde: 
 
Business Development and Innovation Management – mindre ændringer i: Formål, Indhold, 
Målbeskrivelse og Litteratur. 
International Management (valgfag på HA) – ingen ændringer. 
Krisekommunikation & PR (valgfag på HA) – ændringer i litteratur 
 
Finansiering: 
Den fagansvarlige Niels Nannerup deltog i diskussionen af dette punkt. Studienævnet havde 
anmodet den fagansvarlige om, at de 2 frivillige opgaver blev gjort obligatoriske. Den fagansvarlige 
mente, at det var bedst at de forblev frivillige, men at det i starten af kurset skulle pointeres, at det 
var vigtigt, at de studerende udnyttede muligheden og løste de frivillige opgaver. 
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Det blev også nævnt, at der sidste efterår var blevet afholdt et par brush-up timer, og at det 
tilsyneladende havde været godt.  
Studienævnet godkendte herefter fagbeskrivelsen for Finansiering uden ændringer ift. sidste år.  
 
Finansiering (supplerende til cand.merc.): 
Fagbeskrivelsen er udfærdiget til brug for studerende, der skal supplere med Finansiering for at 
blive optaget på cand.merc. 
 
Godkendt med titlen Investering og Finansiering. 
 
Virksomhedens økonomi, del 2 (supplerende til cand.merc.): 
Fagbeskrivelsen er udfærdiget til brug for studerende, der skal supplere med Virksomhedens 
økonomi, del 2 på 5 ECTS for at blive optaget på cand.merc. 
 
Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen uden kommentarer. 
 
Short Seminar in Business Economics: 
Fagbeskrivelsen for det korte erhvervsøkonomiske seminar på 5 ECTS er oversat til engelsk efter 
den eksisterende fagbeskrivelse.  
 
Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen uden kommentarer. 
 
Seminar in Business Economics: 
Fagbeskrivelsen for det erhvervsøkonomiske seminar på 10 ECTS er oversat til engelsk efter den 
eksisterende fagbeskrivelse.  
 
Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen uden kommentarer. 
 
Sommerskolefag i Advanced Asset Pricing: 
Studienævn for Økonomi har forespurgt om Studienævn for Erhvervsøkonomi ønsker at udbyde 
faget Advanced Asset Pricing som sommerskolefag i sommeren 2012.  
 
Studienævnet godkendte dette. 
 
 
4. Godkendelse af ændring i profilbeskrivelsen for cand.merc. i Management Accounting 
Studienævnet behandlede ændringerne i profilbeskrivelsen for cand.merc. Management 
Accounting. 
 
Ændringen ligger i, at de studerende skal vælge imellem 3 kombinationer af obligatoriske fag 
udover de konstituerende obligatoriske fag i stedet for 2 kombinationer.  
 
Tidligere bestod kombinationen af: 
Supply Chain Inventory and Production Planning 
Supply Chain Links and Enterprise Ressource Planning  
 
eller  
 
Foundations of Strategy 
Corporate Strategy and Organization Design. 
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De studerende skal nu vælge imellem 3 kombinationer. Kombinationen består nu af følgende fag: 
Kombination 1: 
Foundations of Strategy 
Foundations of Organization 
Corporate Strategy and Organization Design 
 
Kombination 2: 
Supply Chain Inventory and Production Planning 
Supply Chain Links and Enterprise Ressource Planning 
Foundations of Organization 
 
Kombination 3: 
Supply Chain Inventory and Production Planning 
Supply Chain Links and Enterprise Ressource Planning 
Foundations of Strategy 
 
Ændringerne er foretaget i punkt 5.1 og 5.2 
 
Studienævnet godkendte ændringerne uden kommentarer. 
 
Profilbeskrivelsen sendes til endelig godkendelse ved fakultetet. 
 
 
5. Høring om struktur for Syddansk Universitets Strategi- og Ledelsesgrundlag 
Studienævnet havde ingen kommentarer til strukturen for Syddansk Universitets Strategi- og 
Ledelsesgrundlag. 
 
 
6. Ansøgning sendt til fakultetet 
Per Servais fremlagde et udkast til en ny engelsksproget HA-uddannelse i Odense. Udkastet er 
udarbejdet i samarbejde med Ole Friis, Institut for Virksomhedsledelse og økonomi.  
Studienævnet ser positivt på initiativet til en engelsksproget HA-uddannelse. Dog ser Nævnet gerne 
faget Videregående kvantitativ analyse flyttet til 3. semester og faget Finansiering delt over 3. og 4 
semester. 
 
Udkastet er sendt til høring ved fakultetet.  
 
 
7. Dispensationer (lukket punkt) 
010579 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
010786 – Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag – delvist imødekommet 
031181 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
050474 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – imødekommet  
050885 – Ansøgning om disp. til at aflægge eksamen i juni 2012 – imødekommet  
050888 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
061191 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
070186 – Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag – imødekommet 
070389 – Ansøgning om meritoverførsel – afvist 
071289 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse – imødekommet 
080685 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
080785 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for specialet – afvist  
130484 – Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag – imødekommet 
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150881 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
150885 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
150983 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog og disp. for eks. betingelser – imødekommet 
161086 – Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag – imødekommet 
180388 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
180986 – Ansøgning om meritoverførsel – afvist 
200487 – Ansøgning om dispensation for prøveformen – imødekommet 
250586 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
250686 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
250686 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
250889 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet  
260980 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – imødekommet 
271287 – Ansøgning om disp. til at specialet ikke afslutter uddannelsen – imødekommet 
280789 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
310880 – Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag – imødekommet 
310888 – Ansøgning om dispensation til en individuel prøveform – kræver yderligere behandling 
250780 – Ansøgning om dispensation til at aflevere bachelorprojekt i august – imødekommet  
 
I henhold til studienævnets principbeslutning samt høringsrunde(r) er følgende ansøgninger 
behandlet siden sidste møde: 
 
010786 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – afvist 
010786 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – afvist 
011187 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
020480 – Ans. om dispensation til at få bedømt eksamensopgave afleveret for sent – imødekommet  
021186 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
050885 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
101088 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
130186 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – afvist 
131285 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
141289 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
280986 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
 
 
8. Eventuelt 
 
Det blev foreslået at studiegruppe vejledningen ifm. Bachelorprojektet bliver evalueret. 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.15 
       
       
Per Servais 
Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
          Studienævnssekretær  


