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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             24. maj 2012 
 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 23. maj 2012 

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Christina Maj 
Hegelund, Mikkel Askløf, Anja Holst Erichsen, Sisse Carlsen (faglig vejleder), Rie Mose Holm 
(faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: Martin Fruergaard Sørensen (faglig vejleder). 
 
Punkt nr. 10 fra tillægsdagsordenen blev behandlet før punkt nr. 8.  
 
1. Godkendelse af referat af møde den 17. april 2012 
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 
 Fakultetets godkendelse af profilbeskrivelse for cand.merc. Management Accounting 
 Orientering om censorkorpsets tilslutning til de nye cand.merc.-profiler 
 Referat af Institut- og studieledermøde den 24. april 2012 
 Fagudbud til internationale studerende – efteråret 2012  
 Forventet fagudbud til internationale studerende – foråret 2013 

 
Der var ingen kommentarer til meddelelserne. 
 
 
3. Fagbeskrivelser 
Markedsforståelse og –analyse:  
Ny fagansvarlig. Fagansvaret overgår til Erik Stavnsager Rasmussen, Institut for Marketing og 
Management. 
 
Studienævnet godkendte ændringen. 
 
Development Economics: 
Faget udbydes for B.Sc. Market and Management Anthropology. Faget blev oprindeligt udbudt på 
2. semester, men flyttes nu til 1. semester. Derudover samlæses faget med B.Sc. oecon, 5. semester. 
Fagets studienævnsforankring overgår til Studienævn for Økonomi. 
 
Studienævnet godkendte ændringerne. 
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Global Organizations: 
Ændring i undervisningsformen. Timerne ændres fra 10 timer af 2x45 min. til: 
”Faget er baseret på en kombination af forelæsninger (8 à 2 x 45 minutter hver) og øvelseshold (8 à 
2 x 45 minutter) og udvikler sig mellem ugerne 36 og 44”. 
 
Studienævnet godkendte ændringerne. 
 
 
4. Godkendelse af studieordning for B.Sc. in Market and Management Anthropology 
Ændringer i studieordningen består i følgende: 
Development Economics flyttes fra 2. semester til 1. semester. 
Global Economic Systems flyttes fra 1. semester til 2. semester. 
 
ECTS-værdi, fagindhold, timetal, eksamensbetingelser, prøveformer samt censur- og 
bedømmelsesform er uændret for begge fag. 
 
Studienævnet godkendte ændringerne. 
 
 
5. Godkendelse af læseplaner efteråret 2012 
Studienævnet imødekommer både bachelor- og kandidatlæseplaner for uddannelser udbudt af 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense. 
 
 
6. Behandling af censorindberetninger for cand.merc.-kandidatspecialer 
Der var ingen kommentarer til censorindberetningerne. 
 
 
7. Valgfagsudbud til bachelorstuderende i Psykologi 
Institut for Psykologi ønsker at følgende fag skal udbydes på bachelor i Psykologi: 

 Markedsforståelse og –analyse (efterårssemesteret) 
 Organisationsforståelse og kulturanalyse (forårssemesteret) 
 Markedskommunikation og reklame (forårssemesteret) 
 Entrepreneurship og forretningsforståelse (efterårssemesteret) 
 It, Kommunikation og Organisation (efterårssemesteret) 

 
Studienævnet besluttede at imødekomme anmodningen. 
 
 
8. 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 – 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 meritoverførsel og alternativt valgfag – imødekommet 
12 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
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13 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
14 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
15 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
16 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
17 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
18 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
19 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
20 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
21 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
22 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
23 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel og toningsskift – imødekommet  
24 – Disp. til at erstatte Finansiering med Finansiering, investering og.… – imødekommet  
25 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
26 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
27 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
28 – Ansøgning om godkendelse af 4. eksamensforsøg – imødekommet  
29 – Ansøgning om godkendelse af 4. eksamensforsøg – imødekommet  
30 – Ansøgning om godkendelse af 4. eksamensforsøg – imødekommet  
31 – Ansøgning om godkendelse af 5. eksamensforsøg – imødekommet  
32 – Ans. om godkendelse af 4. eksamensforsøg og forlængelse af 1. årsprøve – imødekommet  
33 – Ansøgning om godkendelse af 5. eksamensforsøg – imødekommet  
34 – Ansøgning om godkendelse af 4. og 5. eksamensforsøg – imødekommet  
35 – Ansøgning om godkendelse af 4. eksamensforsøg – imødekommet  
36 – Ansøgning om godkendelse af 4. eksamensforsøg – imødekommet  
37 – Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven – imødekommet 
38 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
39 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
40 – Ansøgning om særlig eksamensforhold – imødekommet 
41 – Ansøgning om dispensation for prøveform – imødekommet 
42 – Ansøgning om dispensation til en individuel prøveform – afvist  
43 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær - imødekommet 
44 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær - imødekommet 
45 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær - imødekommet 
46 – Disp. til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet forudsat 
dokumentation fremsendes 
47 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – delvist imødekommet 
48 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær - imødekommet 
49 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – henvist til faglig vejleder inden afgørelse 
kan træffes 
50 – Ansøg. om merit og disp. til at skrive BA-projekt inden for andet fagområde – imødekommet  
51 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
52 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
53 – Ansøgning om dispensation til at overskride antal normerede ECTS – imødekommet  
54 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
55 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
56 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – delvist imødekommet  
57 – Ansøg. om forhåndsgodk. af projektorienteret forløb svarende til 20 ECTS – afvist 
58 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet  
59 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær - imødekommet 
60 – Ansøgning om ændring af bedømmelsesform i BDIM – imødekommet 
61 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
62 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
63 – Ansøgning om ændring af tonings-valg på cand.merc. Strat. og Org. – imødekommet 
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64 – Ansøgning om for sen undervisnings- og eksamenstilmelding – imødekommet 
65 – Ansøgn. om udsættelse af afl. frist for EØ.-seminar og BA-projekt – imødekommet 
66 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
67 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
 
 
Ansøgninger behandlet i e-mailbaseret høring eller som administrativ afgørelse af 
studienævnssekretæren: 
250682 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding ti BA-projekt – imødekommet 
191288 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding ti BA-projekt – imødekommet 
020989 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding ti BA-projekt – imødekommet 
010982 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding ti BA-projekt – imødekommet 
210373 – Disp. til at BA-projekt og forsvar ikke bedømmes ud fra staveevner - imødekommet 
020177 – Disp. til at BA-projekt og forsvar ikke bedømmes ud fra staveevner - imødekommet 
191079 – Disp. til at BA-projekt og forsvar ikke bedømmes ud fra staveevner - imødekommet 
100786 – Disp. til at få bedømt eksamensbesvarelse uden for eksamenstermin – imødekommet 
140688 – Disp. til at erstatte konstituerende toningsfag med andet – imødekommet 
180176 – Ansøgning om dispensation til et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
180587 – Ansøgning om dispensation til et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
240285 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog efter tilmeldingsfristens udløb – imødekommet 
050388 – Ansøgning om disp. til at aflægge eksamen i udlandet – imødekommet  
 
 
9. Eventuelt 
Der blev spurgt til, om der kan udarbejdes nogle retningslinjer til de studerende for, hvad de kan 
forvente af et vejledningsforløb ifm. større skriftlige opgaver, bl.a. bachelorprojektet. Jan Møller 
Jensen og Per Servais vil udarbejde et udkast til retningslinjer for vejledning. Udkastet vil derefter 
blive behandlet på et af de næstkommende studienævnsmøder. 
 
I forbindelse med diskussionen omkring retningslinjer for vejledning ifm. større skriftlige opgaver, 
blev det besluttet, at man vil forsøge at evaluere på vejledningsprocessen for bachelorprojekter. Jan 
Møller Jensen og Per Servais vil arbejde videre med dette. 
 
Per Servais orienterede om, at Thomas Gulløv Longhi vil deltage i næste møde og fortælle lidt om 
brugen af smart-boards. 
 
Herudover blev studienævnet enige om, at mødet den 6. juni forsøges flyttet til senere i juni 2012. 
Studienævnssekretæren melder en ny dato ud via www.sdu.dk og på mail til studienævnet. 
 
 
10. Godkendelse af eksamenspensum for fag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i 
Odense (tillægsdagsorden) 
 
Studienævnet godkendte eksamenspensum for følgende fag uden kommentarer: 

 Analyse af kvantitative survey data (Videregående kvantitative analyser) 
 International BtB Markedsføring 
 It for Erhvervsøkonomer 
 Markeds- og kommunikationsanalyse 
 Markedskommunikation og reklame 
 Marketing og forbrugeradfærd 
 Matematik 
 Organisationsforståelse og –kulturanalyse 
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 Regnskab 
 Strategi og Organisation 
 Virksomhedens økonomiske styring 
 Advanced Management Accounting 
 Advanced Strategy and Ogranization Theory 
 Asset Pricing and Fixed Income 
 Business Strategy 
 Corporate Communication 
 Corporate Strategy and Organization Design 
 Dynamic Investment Strategies 
 Empirical Business Research 
 Financial Accounting 
 International Management 
 International Marketing Channels 
 Internationale markedsrelationer 
 Kvalitative markedsundersøgelser 
 Product and Innovation Management 
 Strategic Global Sourcing 
 Strategic Issues in Supply Chain Management 
 Supply Chain Links and Enterprise Resource Planning 

 
Studienævnet besluttede at godkende eksamenspensum for ovenstående fag uden kommentarer. 
 
 
Mødet sluttede kl. 11.30 
     
 
   
       
         Per Servais 
         Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
              Studienævnssekretær  


