
                                                                                      

Side 1 af 5 

              
             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             22. juni 2012 
 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 21. juni 2012 

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Jan Møller Jensen, Christina Maj Hegelund, Mikkel 
Askløf, Martin Fruergaard Sørensen (faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Mogens Nielsen 
Sisse Carlsen (faglig vejleder) 
Rie Mose Hold (faglig vejleder) 
Anja Holst Erichsen 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 23. maj 2012 
Studienævnet godkendte referatet uden kommentarer. 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 
 Orientering om Studiekontakten 
 Præcisering af fagbeskrivelser for cand.merc.-seminarer (5 og 10 ECTS) 
 EQUIS akkrediteringen 
 Indberetning af internationale studerende 
 Universitetets udviklingskontrakt 

 
3. Fagbeskrivelser 
Studienævnet behandlede følgende fagbeskrivelser: 

 Virksomhedens økonomi (supplering til cand.merc.) 5 ECTS 
Ændringerne var mindre sproglige rettelser. 
 

 Finansiering (supplering til cand.merc.) 5 ECTS. 
Ændringerne var mindre sproglige rettelser. 
 
Studienævnet godkendte ændringerne uden kommentarer. Fagbeskrivelserne sendes til endelig 
godkendelse ved fakultetet. 
 
Derudover godkendte studienævnet, at HA studerende kan vælge faget Experts in Teams som 
valgfag. Faget er på 5 ECTS og udbydes af Det Tekniske Fakultet. 
 
4. Undervisningsevaluering (lukket punkt) 
Studienævnet behandlede undervisningsevaluering for følge fag: 
 

 Advanced Strategy and Organization Theory 
 Corporate Communication 
 Dynamic Investment Strategies 
 Erhvervsjura 
 International BtB markedsføring 
 Internationale markedsrelationer 
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 International Marketing Channels 
 Kvalitative markedsundersøgelser 
 Marketing og forbrugeradfærd 
 Organisationsforståelse og kulturanalyse 
 Product and Innovation Management 
 Regnskab 
 Strategi og Organisation 
 Strategic Issues in Supply Chain Management 

 
Studienævnet havde ingen kommentarer til evalueringsresultaterne. 
 
Evalueringsresultaterne vil blive sendt til institutlederne til orientering med undervisernes 
kommentarer. 
 
5. Valgfagsudbud på cand.merc. 
Studienævnet besluttede, at alle kandidatfag udbudt af Studienævn for Økonomi og Studienævn for 
Erhvervsøkonomi kan vælges som valgfag af alle cand.merc.-studerende uanset profil. Dette er 
selvfølgelig under forudsætning af, at faget ikke allerede indgår som et konstituerende fag på 
pågældende profil. 
 
Studienævnet sender en anmodning til Studienævn for Økonomi, om hvorvidt de vil tillade, at 
cand.merc.-studerende frit kan vælge fra deres fagudbud for kandidatstuderende eller ej. 
 
Studienævnet påpegede dog, at de studerende skal oplyses om, at det er en god ide at rådføre sig 
med en profilansvarlig eller de faglige vejledere, om hvilke fag, der kan være gode at vælge, inden 
de tilmelder sig undervisningen. 
 
Det skal samtidig anbefales, at der kun vælges valgfag blandt fag udbudt på 1. semester af hensyn 
til uddannelsens progression og, for at sikre, at de studerende ikke vælger et fag, som kræver, at 
man har fulgt et andet fag. 
 
6. Opdatering af linjebeskrivelser for HA i Odense 
Studienævnet besluttede, at det skal være valgfrit for HA-studerende, indskrevet på linjerne Generel 
Erhvervsøkonomi og International Business, om de ønsker at følge Finansiering udbudt af 
Studienævn for Erhvervsøkonomi eller Finansiering, investering og virksomhedsstrategi udbudt af 
Studienævn for Økonomi. Begge fag udbydes i efteråret og er på 10 ECTS. 
 
Studienævnet sender en anmodning til Studienævn for Økonomi, om hvorvidt de vil tillade, at vores 
HA-studerende får denne mulighed. 
 
Hvis Studienævn for Økonomi acceptere dette, vil linjebeskrivelserne blive opdateret og sendt til 
godkendelse ved fakultetet. 
 
7. Adgangsbegrænsninger for bacheloruddannelsen Market and Management Anthropology 
Den uddannelsesansvarlige for Bacheloruddannelsen i Market and Management Anthropology, 
Søren Askegaard, har anmodet studienævnet om, at der snarest (med effekt fra 2014) indføres en 
øvre grænse for, hvor mange studerende, uddannelsen kan optage pr. år. 
 
Den uddannelsesansvarlige begrunder ansøgningen bl.a. i følgende:  
”Anmodningen begrundes i dels de faglige traditioner indenfor antropologien, hvor den 
samfundsmæssige kontekst altid er afgørende for forståelsen af kulturelle fænomener - hvorfor 
standardmodeller og almene teorier der er lette at formidle ved storholdsundervisning kun i 
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begrænset omfang kan gøre sig gældende. Derfor fordres der mere dialog og diskussion af 
betydningen af den kulturelle kontekst. 
  
Endelig begrundes anmodningen i vores indtil videre begrænsede kapacitet inden for antropologi.  
Selvom flere fra forskningsenheden vil kunne involveres i de antropologiske fag, så er det tanken at 
lade fagantropologer have hovedansvaret for antropologi-fagene på uddannelsen. Det skal påtænkes 
at der er obligatoriske antropologiske feltarbejder indlagt på 5. semester, som skal vejledes fra SDU 
oveni BA projekterne” 
 
Det anmodes om, at den øvre grænse ligger på 80 studerende i alt – dvs. 10 % på kvote 2, resten i 
kvote 1.  
  
Studienævnet besluttede at imødekomme ansøgningen. 
 
Studienævnssekretæren sørger for at sende ansøgningen videre til fakultetet. 
 
8. Fastsættelse af mødedatoer for efterårssemesteret  
Mødedatoer for efterårssemesteret 2012 er: 
21. august 2012 – Lokale U 70 
18. september 2012 – Mødelokalet ved Institut for Marketing og Management 
23. oktober 2012 – Mødelokalet ved Institut for Marketing og Management 
20. november – Mødelokalet ved Institut for Marketing og Management (med mulighed for at 
datoen ændres) 
11. december – Mødelokalet ved Institut for Marketing og Management 
 
Datoerne vil kunne ses på studienævnets hjemmeside i løbet af sommeren. 
 
9. Bemyndigelse til næstformanden i sommerferieperioden 
Studienævnet besluttede, at næstformand Christina Maj Hegelund kan træffe afgørelse i tilfælde af 
hastesager, der ikke kan vente til studienævnets møde i august. 
 
10. Dispensationer (lukket punkt) 
1 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
2 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
3 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
4 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
5 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
6 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag og forhåndsgodkendelse – imødekommet 
7 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
8 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
9 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
10 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
11 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
12 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
13 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
14 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
15 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag og forhåndsgodkendelse – imødekommet 
16 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag og forhåndsgodkendelse – imødekommet 
17 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
18 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
19 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
20 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
21 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
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22 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
23 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
24 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
25 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
26 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag og dispensation – imødekommet 
27 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
28 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
29 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
30 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
31 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
32 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
33 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
34 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
35 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
36 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet  
37 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
38 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg til kandidatspecialet – imødekommet 
39 – Ansøgning om disp. til at aflægge eksamen i august i stedet for i juni – imødekommet  
40 – Ansøgning om disp. til at deltage i reeksamen uden deltagelse i ordinær - imødekommet 
41 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
42 – Ansøgning om disp. til at deltage i reeksamen uden deltagelse i ordinær - imødekommet 
43 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
44 – Ansøgning om dispensation til at få bedømt obligatorisk opgave og disp. til at deltage i 
reeksamen uden at have deltaget i ordinær eksamen – imødekommet 
45 – Ansøgning om dispensation til at følge HA-fag – imødekommet 
46 – Ansøgning om dispensation til at følge HA-fag – imødekommet 
47 – Ansøg. om godk. af alternativt valgfag og disp. til at skrive seminar med medstuderende – 
imødekommet  
48 – Ansøgning om disp. til at skrive seminar med medstuderende – imødekommet  
49 – Ansøgning om fornyet forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
50 – Ansøg. om disp. til erstatte Regnskab (gl. ordning) med Regnskab (ny ordn.) – imødekommet 
51 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
52 – Ansøgning om fornyet forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
53 – Ansøgning om disp. til at deltage i reeksamen uden deltagelse i ordinær – imødekommet 
54 – Ansøgning om disp. til at deltage i reeksamen uden deltagelse i ordinær – imødekommet 
55 – Ansøgning om disp. til at deltage i reeksamen uden deltagelse i ordinær – imødekommet 
56 – Ansøgning om disp. til at deltage i reeksamen uden deltagelse i ordinær – imødekommet 
57 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg til Finansiering ved vintereksamen 2013 – imødekommet 
58 – Ansøgning om 6. eksamensforsøg og individuel prøveform til Finansiering – imødekommet 
 
Ansøgninger behandlet i e-mailbaseret høring eller som administrativ afgørelse af 
studienævnssekretæren: 
1 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
2 – Ansøgning om disp. til en sygeeksamen tidligere end i januar – afvist 
3 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding og disp. til at deltage i reeksamen – imødekommet 
4 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet – afvist 
5 – Ansøgning om disp. til at få ændret bedømmelsesform fra B/IB til en karakter – imødekommet 
6 – Ansøgning om disp. til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 
7 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding til ekstraordinær eksamen – imødekommet 
8 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
9 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
10 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
11 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
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12 – Ansøg. om disp. til at overskride normerede antal ECTS på HA-uddannelsen – imødekommet 
13 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
14 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
15 – Ansøgning om disp. til at erstatte Finansiering med Finansiering, investering.. – imødekommet 
16 – Ansøgning om disp. til at erstatte Finansiering med Finansiering, investering.. – imødekommet 
17 – Ansøgning om disp. til at erstatte Finansiering med Finansiering, investering.. – imødekommet 
18 – Ansøgning om disp. til at erstatte Finansiering med Finansiering, investering.. – imødekommet 
19 – Ansøgning om disp. til at erstatte Finansiering med Finansiering, investering.. – imødekommet 
20 – Ansøgning om disp. til at erstatte Finansiering med Finansiering, investering.. – imødekommet 
21 – Ansøgning om disp. til at erstatte Finansiering med Finansiering, investering.. – imødekommet 
22 – Ansøgning om disp. til at erstatte Finansiering med Finansiering, investering.. – imødekommet 
23 – Ansøgning om disp. til at erstatte Finansiering med Finansiering, investering.. – imødekommet 
24 – Ansøgning om disp. til at erstatte Finansiering med Finansiering, investering.. – imødekommet 
25 – Ansøgning om disp. til at erstatte Finansiering med Finansiering, investering.. – imødekommet 
26 – Ansøgning om disp. til at erstatte Finansiering med Finansiering, investering.. – imødekommet 
27 – Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag – imødekommet  
28 – Ansøgning om dispensation til at få annulleret eksamensforsøg – imødekommet  
 
11. Eventuelt 
Der var ingen punkter til eventuelt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 11.10. 
    
 
Per Servais 
Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
          Studienævnssekretær  
  
 
   
       
          


