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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             29. oktober 2012 
 
 

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

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Mikkel Askløf, Anja 
Holst Erichsen, Christina Maj Hegelund, Martin Fruergaard Sørensen (faglig vejleder), Rie Mose 
Holm (faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
Maria Grønbjerg Andersen (eksamensplanlægger for HA) deltog i mødet som observatør. Forlod 
det efter behandling af punkt 3. 
 
Lucie Hiemstra Christensen (eksamensplanlægger for cand.merc./cand.merc.aud.) deltog i mødet 
som observatør. Forlod det efter behandling af punkt 3. 
 
Fraværende med afbud: 
Sisse Carlsen (faglig vejleder) 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 18. september 2012 
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder. 
 Fakultetets godkendelse af forankring af faget Advanced Brand Management hos Negot 
 Fakultetets godkendelse af ændringer i cand.merc.-profilbeskrivelser 
 Fakultetets delvise godkendelse af ændring af eksamenstermin for Int. Market Relations 
 Fakultetets godkendelse af ændringer i cand.merc.-profilbeskrivelsen for Int. Bus. Mgmt 
 Fakultetets godkendelse af ændringer i cand.merc.-profilbeskrivelsen for Mgmt. Of People 
 Undervisningsfri fredag den 3. maj 2013 fra kl. 10.00 (De Studerendes Dag) 
 Svar fra studielederne på erhvervsøkonomi vedr. høring om bærende principper for aktiv 
  læring og aktiverende undervisning 
 Frihed i optagelsessystemet 

 
Formanden udtrykte sin betænkelighed over aflysninger af undervisningen. Udover dette var ingen 
kommentarer til meddelelserne. 
 
3. Godkendelse af foreløbige eksamensdatoer for fag udbudt af Studienævn for 
Erhvervsøkonomi i Odense 
Studienævnet behandlede forslag til foreløbige eksamensdatoer for vinter 2012/2012 for HA – 
herunder Generel erhvervsøkonomi, International Business og Strategisk kommunikation.  
 
Forslaget til foreløbige eksamensdatoer blev godkendt uden kommentarer. 
 
Studienævnet behandlede forslag til foreløbige eksamensdatoer for vinter 2012/2012 for cand.merc. 
 
Forslaget til foreløbige eksamensdatoer blev godkendt, men studienævnet anmodede 
eksamensplanlæggeren for cand.merc. om, at faget Foundations of Organization blev flyttet til en 
anden dag, da det lå for tæt på eksamen i Foundations of International Business. Der er studerende, 
der følger begge fag. 
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Studienævnet behandlede forslag til foreløbige eksamensdatoer for vinter 2012/2012 for Market and 
Management Anthropology.  
 
Forslaget til foreløbige eksamensdatoer blev godkendt uden kommentarer. 
 
4. Fagbeskrivelser 
Følgende fagbeskrivelser udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense blev behandlet: 
Fagtitel: Ændringer: Kommentarer: 
Bachelorfag: 
 
Analyse af kvantitative survey data 
(Videregående kvantitative analyser) 

Ingen ændringer. Godkendt uden 
kommentarer. 

Economic Anthropology Ny fag. Godkendt uden 
kommentarer. 

Global Economic Systems Nyt fag. 
 

Godkendt uden 
kommentarer. 

International BtB Markedsføring Ingen ændringer. Godkendt uden 
kommentarer. 

International BtB Marketing Nyt fag. Godkendt uden 
kommentarer. 

It for Erhvervsøkonomer Præcisering under punktet 
”Eksamensbetingelser”. 

Godkendt uden 
kommentarer. 

Markeds- og kommunikationsanalyse Ingen ændringer. Godkendt uden 
kommentarer. 

Markedskommunikation og reklame Ændret fra internt bedømt til 
intern censur.  
Ændring af ”Prøveform til 
eksamensbevis” og 
”Supplerende information til 
prøveform” 

Godkendt uden 
kommentarer. 

Marketing og forbrugeradfærd Tilvalg i Marketing, Branding 
og Kommunikation er fjernet, 
således at det ikke fremgår 
under ”Studier”. 

Godkendt uden 
kommentarer. 

Matematik Ingen ændringer. Godkendt uden 
kommentarer. 

Organisationsforståelse og –
kulturanalyse 

Ændring fra intern censur til 
internt bedømt.  

Godkendt uden 
kommentarer. 

Strategi og organisation Ingen ændringer. Godkendt uden 
kommentarer. 

Kandidatfag: 
 
Advanced Management Accounting Ændring fra ekstern censur til 

Internt bedømt.  
Godkendt uden 
kommentarer. 

Advanced Strategy and Organisation 
Theory 

Ingen ændringer. Godkendt uden 
kommentarer. 

Business Strategy Ændring af fagansvarlig. Godkendt uden 
kommentarer. 

Consumption Studies Nyt fag. Godkendt uden 
kommentarer. 

Corporate Communication Ingen ændringer. Godkendt uden 
kommentarer. 

Corporate Strategy and Organization 
Design 

Ingen ændringer.  Godkendt uden 
kommentarer. 

Financial Accounting. Mindre ændringer i “Indhold” 
og “Målbeskrivelse”

Godkendt uden 
kommentarer. 
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International Management Ingen ændringer. Godkendt uden 
kommentarer. 

International Marketing Channels Ingen ændringer. Godkendt uden 
kommentarer. 

Leadership and Organizational 
Communication 

Nyt fag.  Godkendt uden 
kommentarer. 

Market and Communication 
Ethnography 

Nyt fag.  Godkendt uden 
kommentarer. 

New Market Development & 
Innovation 

Nyt fag.  Mangler timefordeling. 
Ellers godkendt. 

Organization of Innovation Nyt fag.  Godkendt uden 
kommentarer. 

Personnel Economics Nyt fag.  Godkendt uden 
kommentarer. 

Strategic Issues in Supply Chain 
Management 

Ingen ændringer.  Godkendt uden 
kommentarer. 

Supply Chain Links and Enterprise 
Ressource Planning 

 Ingen ændringer.  Godkendt uden 
kommentarer. 

Theories and Methods in 
Technological Change 

Nyt fag. Godkendt uden 
kommentarer. 

 
Alle fagbeskrivelser blev godkendt og sendes herefter til godkendelse ved Studielederen. Når 
Studielederen har godkendt fagbeskrivelserne vil de blive sendt til behandling ved 
Eksamenskontoret.  
 
I henhold til nye regler/procedure for godkendelse af fagbeskrivelser, skal fagbeskrivelserne ikke 
længere sendes til godkendelse ved Dekanen. Den endelige godkendelse er uddelegeret til 
Studielederen. 
 
5. Studieordninger 
Linjebeskrivelsen for HA Strategisk kommunikation: 
Det har fejlagtigt fremgået af linjebeskrivelsens punkt 4.1., at faget Markeds og 
kommunikationsanalyse var med intern censur. Det korrekte er internt bedømt. Det er nu opdateret i 
linjebeskrivelsen.  
 
Faget Marketing og forbrugeradfærd har manglet i oversigten, der fremgår i punkt 4.1. Dette er nu 
rettet, således at det fremgår af oversigten.  
 
Studienævnet godkendte begge opdateringer. Linjebeskrivelsen sendes til godkendelse ved 
Fakultetet. 
 
Profilbeskrivelsen for cand.merc. Accounting & Finance, 2012: 
Opdateringen sker som en konsekvens af godkendelsen af ændringen i fagbeskrivelsen for 
Advanced Management Accounting. Faget har ændret censur fra ekstern censur til internt bedømt. 
Dette fremgår nu af profilbeskrivelsen. 
 
Studienævnet godkendte opdateringen. Profilbeskrivelsen sendes til godkendelse ved Fakultetet. 
 
Profilbeskrivelsen for cand.merc. Management Accounting, 2012: 
Opdateringen sker som en konsekvens af godkendelsen af ændringen i fagbeskrivelsen for 
Advanced Management Accounting. Faget har ændret censur fra ekstern censur til internt bedømt. 
Dette fremgår nu af profilbeskrivelsen. 
 
Studienævnet godkendte opdateringen. Profilbeskrivelsen sendes til godkendelse ved Fakultetet. 
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Profilbeskrivelsen for cand.merc. Global Logistics and Supply Chain Management, 2012: 
Opdateringen sker som en konsekvens af godkendelsen af ændringen i fagbeskrivelsen for 
Advanced Management Accounting. Faget har ændret censur fra ekstern censur til internt bedømt. 
Dette fremgår nu af profilbeskrivelsen. 
 
Studienævnet godkendte opdateringen. Profilbeskrivelsen sendes til godkendelse ved Fakultetet. 
 
Profilbeskrivelsen for cand.merc. Management of People: 
Opdateringen sker som en konsekvens af godkendelsen af fagbeskrivelsen for det nye kandidatfag 
Leadership and Organizational Communication. Faget er godkendt som værende med ekstern 
censur og i profilbeskrivelsen fremgik det fejlagtigt som værende med internt bedømt. Dette er nu 
rettet, så det i profilbeskrivelsen fremgår som værende med ekstern censur. 
 
Studienævnet godkendte opdateringen. Profilbeskrivelsen sendes til godkendelse ved Fakultetet. 
 
6. Godkendelse af campusspecifikke fag for MAFI 
Studienævnet godkendte følgende fag som campusspecifikke fag for Markedsførings- og 
finansøkonomer, foråret 2013: 
 
Fag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense; 

 Erhvervsøkonomisk seminar (5 ECTS) 
 Erhvervsøkonomisk seminar (10 ECTS) 
 International BtB markedsføring (10 ECTS) 
 It for erhvervsøkonomer (5 ECTS) 
 Markedskommunikation og reklame (10 ECTS) 
 Markeds- og kommunikationsanalyse (10 ECTS) 
 Matematik (5 ECTS) 
 Strategi og organisation (10 ECTS) 

 
Såfremt Studienævn for Økonomi acceptere det, udbydes følgende fag også som campusspecifikke 
fag for Markedsførings- og finansøkonomer, foråret 2013: 

 Økonomisk vækst i et internationalt perspektiv (10 ECTS) 
 
Studienævnssekretærer sørger for, at Studienævn for Økonomi bliver hørt. 
 
7. Dispensationer (lukket punkt) 
1 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
2 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
3 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
4 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
5 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
6 – Ansøgning om disp. til at følge Regnskab (ny ordning) – imødekommet 
7 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – afvist 
8 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
9 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
10 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
11 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
12 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
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 
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17 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
18 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
19 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag/individuel studieaktivitet – imødekommet 
20 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
21 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – Betinget imødekommet 
22 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – Betinget imødekommet 
23 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – Betinget imødekommet 
24 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – Betinget imødekommet 
25 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – Betinget imødekommet 
26 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – Betinget imødekommet 
27 – Ansøgning om godkendelse af 5. eksamensforsøg – Betinget imødekommet 
28 – Ansøgning om godkendelse af 7. eksamensforsøg – imødekommet 
29 – Ansøgning om godkendelse af 4. eksamensforsøg – imødekommet 
30 – Ansøgning om godkendelse af 6. og 5. eksamensforsøg – Betinget imødekommet 
31 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet – imødekommet 
32 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet – imødekommet 
33 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet – imødekommet 
34 – Ansøgning om dispensation til at specialet ikke afslutter uddannelsen – imødekommet 
35 – Ansøgning om dispensation for prøveformen i Adv. Marketing Communication – afvist 
36 – Ansøgning om dispensation for prøveformen i Adv. Marketing Communication – afvist 
37 – Ansøgning om dispensation for prøveformen i Adv. Marketing Communication – afvist 
38 – Ansøgning om dispensation for prøveformen i Adv. Marketing Comm. – imødekommet 
39 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
40 – Ansøgning om disp. til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 
41 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
42 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
43 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
44 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved vintereksamen 2012/2013 – imødekommet 
45 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved vintereksamen 2012/2013 – imødekommet 
46 – Dispensation til at skrive et individuelt seminar og at følge Makroøkonomi - imødekommet 
47 – Ansøgning om dispensation for prøveformen – afvist 
48 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – afvist 
49 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
50 – Ansøgning om godkendelse af egen-planlægning af specialeforsvar via Skype – imødekommet 
51 – Ansøgning om godkendelse af egen-planlægning af specialeforsvar via Skype – imødekommet 
52 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – Betinget imødekommet 
53 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
54 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
55 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet  
56 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
57 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
58 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
59 – Ansøgning om disp. til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 
 
Ansøgninger behandlet i e-mailbaseret høring: 
060591 – Ansøgning om ændring af prøveform – imødekommet 
161091 – Ansøg. om disp. til at deltage i reeksamen uden at deltage i ordinær - imødekommet 
200491 – Ansøg. om disp. til at deltage i reeksamen uden at deltage i ordinær - imødekommet 
050876 – Ansøg. om disp. til at deltage i reeksamen uden at deltage i ordinær - imødekommet 
091291 – Ansøg. om disp. til at deltage i reeksamen uden at deltage i ordinær - imødekommet 
221192 – Ansøg. om disp. til at deltage i reeksamen uden at deltage i ordinær - afvist 
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Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden 
020887 – Ansøgning om disp. til at aflevere opgave i BDIM efter afl.fristen – imødekommet 
090479 – Ansøgning om disp. til at aflevere opgave i BDIM efter afl.fristen – imødekommet 
110590 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
160187 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
200485 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
250187 – Ansøg. om disp. til at deltage i reeksamen uden at deltage i ordinær - imødekommet 
280790 – Ansøg. om disp. til at deltage i reeksamen uden at deltage i ordinær - imødekommet 
290786 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding til reeksamen – imødekommet 
 
Ansøgninger behandlet som administrativ afgørelse: 
040388 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
050388 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
050487 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
070786 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
090588 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
110586 – ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
110783 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding til reeksamen – imødekommet 
120581 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 
160187 – Ansøgning om fornyet forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
160290 – Ansøgning om disp. til at få bedømt eksamensbesvarelse med karakter – imødekommet 
170388 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
180289 – Ansøgning om fornyet forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
220688 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 
240288 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
241091 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 
260986 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
270389 – ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
270489 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 
280288 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
280687 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
301083 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding til reeksamen – imødekommet 
071272 – Ansøgning om disp. til at afholde specialeforsvar via Skype – imødekommet 
080582 – Ansøgning om disp. til at afholde specialeforsvar via Skype – imødekommet 
 
8. Eventuelt 
Der var ingen punkter under eventuelt.  
 
 
Mødet sluttede kl. 13.15 
 
       
Per Servais 
Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
          Studienævnssekretær  
 


