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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             22. august 2012 
 
 
   

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

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Christina Maj Hegelund, Mikkel Askløf, 
Martin Fruergaard Sørensen (faglig vejleder), Rie Mose Holm (faglig vejleder), Sisse Carlsen 
(faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Jan Møller Jensen 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 21. juni 2012 
Studienævnet godkendte referatet uden kommentarer. 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referater fra diverse møder 
 Vedtægt for Syddansk Universitet  
 Forslag til udviklingskontrakt 
 Fakultetets godkendelse af opdatering af HA-linjebeskrivelser for IB og GE 
 Fakultetets godkendelse af ny HA-linje i Odense, HA i Business Management 
 Orientering om forberedelse af valg, herunder nye uddannelser og deres tilknytning til nævn 
 Ny bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelserne pr. 1. sept. 2012 
 Ændring af antal studerende i en gruppe i faget Entrepreneurship og forretningsforståelse 
 Bemanding i Studiekontakten 
 Information om reeksamen i Internationale markedsrelationer 
 Bilag til studieordning over sammenkædning samt skematisk oversigt over prøveformer. 
 Diagram over eksamensformer på cand.merc. og HA i Odense 
 Fakultetets godkendelse af opdatering for HA-linjebeskrivelse for IB 

 
Vedr. punktet ”Bilag til studieordning over sammenkædning samt skematisk oversigt over 
prøveformer” blev det bemærket, at studienævnet burde kigge på, om prøveformerne for HA-
linjerne i Odense skulle tilpasses, så prøveformerne var mere varierende og også indeholdende 
mundtlige eksamenerne. Institutlederne informeres. 
 
Ellers var der ingen kommentarer til meddelelserne. 
 
3. Fagbeskrivelser (fast punkt) 
Business Research Methods: 
Suppleringsfag til cand.merc. Afvikles i efterårssemesteret 2012.  
 
Studienævnet godkendte ændringerne uden kommentarer. 
 
International Service Management: 
Ændring af fagansvarlig. Fagansvaret overgår fra Stephen Rosenbaum til Mette Vedel, begge IMM. 
 
Studienævnet godkendte ændringerne uden kommentarer. 
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Advanced Brand Management: 
Fagansvarlig og profilansvarlig ønsker studienævnsforankringen overflyttet til Studienævn for 
cand.negot. 
 
Studienævnet godkendte overdragelsen af studienævnsforankringen uden kommentarer. 
 
Internal control and assurrance systems form a decision making and auditing view: 
Faget Internal control and assurrance systems form a decision making and auditing view (10 
ECTS) afvikles på engelsk og er delvist samlæst med Revisionsteori. 
Faget udbydes som valgfag for cand.merc. økonomisk styring. 
 
Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen uden kommentarer. 
 
Revisionsteori: 
Tilføjes i fagbeskrivelsen, at dele af kurset kan foregå på engelsk. 
 
Studienævnet godkendte ændringen uden kommentarer. 
 
Entrepreneurship og forretningsforståelse: 
Ændring af fagansvarlig. Fagansvaret overgår fra Thomas Gulløv Longhi til Martin Hannibal 
Knudsen, begge IMM. 
Derudover ønskes der en ændring i omfanget af eksamensopgaven. Pt.  
 
Studienævnet godkendte ændringerne uden kommentarer. 
 
4. Eksamensudbud af kandidatfag til decembereksamen 2012 
Eksamen i kandidatfag, hvor prøveformen ikke kræver tilstedeværelse på campus afholdes kun i 
januar med evt. reeksamen i februar. 
 
Eksamen i kandidatfag, hvor prøveformen er mundtlig (med eller uden synopsis/opgave) afholdes 
både i december og januar med evt. reeksamen i februar. 
 
Eksamen i kandidatfag, hvor prøveformen kræver tilstedeværelse på campus afholdes kun i januar 
med evt. reeksamen i februar. 
 
Det vil fremgå af de enkelte fagbeskrivelser, hvornår eksamen afholdes.  
 
Studienævnet vil anmode Studiekontakten om, at eksamenerne i de fag, hvor der er undervisning i 
15 uger og eksamen i december, lægges så sent som muligt i december måned, dog inden juleferien. 
 
På mødet besluttede studienævnet, at eksamen i Value Chain Design skal afholdes efter den 17. 
december, men inden juleferien. Studiekontakten vil blive informeret herom. 
 
5. Opdatering af profilbeskrivelser ifm. ændring af censurform i faget Management 
Accounting 
I forbindelse med opdateringen af fagbeskrivelsen for kandidatfaget Management Accounting blev 
censurformen ændret fra ekstern censur til intern bedømmelse. Dette er ved en fejl ikke blevet rettet 
i alle profilbeskrivelser, hvor faget indgår.  
 
Faget indgår i følgende cand.merc.-profiler: 
Accounting & Finance 
Management Accounting 
Corporate Strategy 
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Faget indgår i cand.merc.aud.-Odense. 
 
Studienævnet godkendte ændringerne i profilbeskrivelserne tilhørende Studienævn for 
Erhvervsøkonomi i Odense. 
 
De opdaterede profilbeskrivelser vil blive sendt til godkendelse ved Fakultetet. 
 
Faget indgår i følgende cand.oecon.-profiler: 
Health Care Mangement and Economics 
Accounting and Economics 
Economics and Project Management 
Finance and Economics 
 
Studienævn for Økonomi har godkendt ændringerne og opdateret deres profilbeskrivelser. 
 
6. Godkendelse af ny HA-linjebeskrivelse (Business Management) 
Per Servais orienterede om, der mangler 5 ECTS i fagoversigten i linjebeskrivelsen. Per Servais og 
den linjeansvarlige, Ole B. Olesen arbejder på at finde en løsning.  
 
Studienævnets endelige godkendelse af linjebeskrivelsen afventer derfor.  
 
7. Opdatering af tekst til de fleksible fag i HA-studieordningen (udkast) 
Studienævnet har modtaget et udkast til opdatering af punkt 4.3.7 ”Kompetencebeskrivelse for 
uddannelsens obligatoriske fagelementer”, herunder de fleksible fag på HA. 
 
Beskrivelsen af de enkelte fag har været til udtalelse hos de respektive fagansvarlige. 
 
Studienævnet godkendte udkastet uden kommentarer. 
 
8. Nedlæggelse af cand.merc.-profiler og ændring af cand.merc.-profiltitel 
Profilen ”Corporate Strategy” udbydes ikke i 2013 og fremefter, dvs. profilen nedlægges. 
 
Studienævnet godkendte forslaget uden kommentarer. 
 
Profilen ” European Business Management” udbydes ikke i 2013 og fremefter, dvs. profilen 
nedlægges. Potentielle studerende indskrives i stedet på profilen ”International Business and 
Management”, men med mulighed for et særligt tilrettelagt forløb. Som udgangspunkt vil alle 
studerende skulle følge uddannelsen i henhold til profilens beskrivelse. Tilladelse til særlig 
tilrettelagt forløb skal behandles efter reglerne om meritoverførsel i øvrigt. 
 
Studienævnet godkendte forslaget uden kommentarer. 
 
Profilen ”Globalization and Cultural Marketing” ændre titel til Marketing, Globalization and 
Culture. Ændringen træder i kraft pr. 1. september 2012.  
 
Studienævnet godkendte forslaget uden kommentarer. 
 
Ønsket om at nedlægge de to cand.merc.-profiler og ændringen af profilnavnet sendes til endelig 
godkendelse ved Fakultetet. 
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9. Dispensationer (lukket punkt) 
1 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
2 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
3 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
4 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
5 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
6 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
7 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
8 – Ansøgning om godkendelse af endelig merit – imødekommet 
9 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – delvist imødekommet 
10 – Ansøgning om godkendelse af endelig merit – imødekommet 
11 – Ansøgning om godk. af linjeskift og meritoverførsel – imødekommet 
12 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
13 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel ifm. uddannelsesskift – imødekommet 
14 – Ansøgning om godkendelse af endelig merit – imødekommet 
15 – Ansøgning om annullering af meritoverførsel - afvist 
16 – Ansøgning om godkendelse af endelig merit – 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 dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
21 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven og godkendelse af studieplan – imødekommet  
22 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 
23 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
23a – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
24 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven og godkendelse af studieplan – imødekommet  
25 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
26 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
27 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
28 – Ansøgning trukket tilbage. 
29 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
30 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
31 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
32 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
33 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
34 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
35 – Ansøgning godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 
36 – Ansøgning om godkendelse af endelig merit – imødekommet 
37 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – afvist 
38 – Ansøgning om disp. til at erstatte suppleringsfag med selvvalgt projekt – kræver yderligere 
behandling. 
39 – Ansøgning om godkendelse af endelig merit – imødekommet 
40 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
41 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
42– Ansøgning om dispensation til at forsvare kandidatspeciale på 2 forsøg uden at ændre 
problemformulering – imødekommet 
 
Ansøgninger behandlet i e-mailbaseret høring: 
1. runde: 
030590 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit (udlandsophold) – imødekommet 
080583 – Ansøgning om 6. eksamensforsøg – imødekommet 
091090 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
100784 – Ansøgning om dispensatiion til at deltage i reeksamen – imødekommet 
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110782 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
111184 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
180289 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
180683 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
210785 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
211188 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
231086 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
231271 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
240687 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
250283 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
260989 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit (udlandsophold) – imødekommet 
280287 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
290585 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
310378 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
 
2. runde: 
010785 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 
010990 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
060790 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
080187 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
120888 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – afvist 
160389 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit (udlandsophold) – imødekommet 
160578 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel (udlandsophold) – imødekommet 
171089 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
180489 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
180985 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
191278 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
290186 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
310378 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
 
Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 
010679 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
010991 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
011188 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
020866 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
021187 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
030489 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
031088 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
040889 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
060884 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
060884 – Ansøgning om dispensation for 1. årsreglen – imødekommet 
071289 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
080787 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
090584 – Ansøgning om udsættelse af afl. fristen for specialet – imødekommet 
100188 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
100588 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
100986 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
110687 – Ansøgning om udsættelse af afl. fristen for specialet – imødekommet 
120487 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
120989 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
130686 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
140488 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
140775 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
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140888 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
140888 – Ansøgning om disp. til at aflægge eksamen fra Kina via BB – imødekommet 
150388 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
160686 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
171085 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
190486 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 
190489 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
210587 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
230891 – Ansøgning om disp. til at erstatte Finansiering med Finansiering, inv. – imødekommet 
241085 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
241290 – Ansøgning om disp. til at erstatte Finansiering med Finansiering, inv. – imødekommet 
250590 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
250889 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
271090 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 
310591 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
091090 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 
250889 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
250780 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
110586 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
 
Ansøgninger behandlet som administrativ afgørelse af studienævnssekretæren: 
040982 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
111185 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
130690 – Ansøgning om disp. til at erstatte Finansiering med Finansiering, inv. – imødekommet 
170688 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
190481 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
220383 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
220383 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
240590 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
 
10. Eventuelt 
På mødet blev der spurgt til, hvordan evalueringen af bachelorprojekter og kandidatspecialer 
kommer til at ske. Selve undervisningsevalueringen vil foregå online, og vil være fælles for alle 
uddannelser under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Umiddelbart er der ikke fastlagt en 
procedure for evaluering af bachelor projekter og kandidatspecialer, men studienævnet vil sende 
forespørgslen videre. 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.05. 
    
 
Per Servais 
Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
          Studienævnssekretær       
          


