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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             11. april 2013 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 9. april 2013 

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Alexander 
Stapelfeldt, Christina Maj Hegelund (Næstformand), Martin Storgaard Christensen, Martin 
Fruergaard Sørensen (faglig vejleder), Sisse Carlsen (faglig vejleder), og Sabine Jørgensen 
(sekretær). 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 19. marts 2013 
Godkendt uden kommentarer.  
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 
 Opdatering af delpolitikken for studiestart 
 Fakultetets godkendelse af opdateret linjebeskrivelse for HA Business Management 
 Fakultetets godkendelse af opdateret studieordning for tilvalg i MBK 

 
Meddelelser udover dagsorden: 
Per Servais orienterede om søgningen til HA-uddannelsen og til cand.merc.-uddannelsen: 
Pr. 1. april 2013 havde 23 søgt HA Business Management (ny engelsksproget HA-linje) som 1. 
prioritet og 76 på lavere prioriteter. 
 
Pr. 1. april 2013 havde 61 søgt HA i Odense som 1. prioritet og 107 på lavere prioriteter. 
 
Pr. 1. april 2013 havde 773 søgt cand.merc. i Odense som 1. prioritet og 1468 på lavere prioriteter. 
 
Derudover orienterede Per Servais om, at ca. 17 HA studerende og 38 cand.merc. studerende pt. har 
fået godkendt en plads hos et udenlandsk universitet via Det Internationale Kontor.  
 
3. Fagbeskrivelser 
Studienævnet behandlede følgende fagbeskrivelser på mødet: 
 
Fagtitel: Ændringer: 

 
Kommentarer: 

Kandidatfag:  
 
Interne kontrol- og erklæringssystemer Ændring i fagtitel. 

Prøveformen ændres fra skriftlig til 
mundtlig eksamen med 20 min. 
forberedelse. 
 
 

Godkendt. 

Revisionsteori Prøveformen ændres fra en skriftlig 
eksamen til en 48 timers take home 
med en efterfølgende mundtlig 
eksamen af 20 min. Den mundtlige 
eksamen er uden forberedelse. 

Godkendt. 
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De to fagbeskrivelser blev godkendt og sendes til godkendelse ved Studielederen. Når 
Studielederen har godkendt fagbeskrivelserne vil de blive sendt til behandling ved 
Eksamenskontoret.  
 
4. Undervisningsevaluering – diskussion omkring muligheden for spørgsmål fra fagansvarlige 
Det er nu blevet muligt for fagansvarlige selv at formulere spørgsmål i forbindelse med 
undervisningsevalueringen.  
 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense vil først benytte sig af den mulighed for efteråret 2013. 
 
Studienævnet diskuterede om der skulle skrives ud til at alle fagansvarlige og bede dem om at 
melde spørgsmål ind, om der skulle nedsættes et udvalg til at komme med forslag til spørgsmål, 
eller om de linje- og profilansvarlige skulle involveres.  
 
Studienævnet besluttede, at de linje- og profilansvarlige skal anmodes om indsamle spørgsmål fra 
de fagansvarlige, hvis disse har spørgsmål, der går på konkrete dele af deres fag. Spørgsmålene 
sendes til studienævnssekretæren, som derefter sender det videre til udvalget.  
 
Udvalget bestået af Per Servais, Jan Møller Jensen og Christina Maj Hegelund. Udvalget vil 
derefter samle op på de indsendte spørgsmål, og vurdere, om alle spørgsmål skal medtages i 
evalueringen. 
 
Processen vil blive sat i gang i løbet af maj. 
 
5. Dispensationer (lukket punkt) 
1 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
2 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
3 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
4 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
5 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
6 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
7 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
8 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved sommereksamen 2013 – imødekommet 
9 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved sommereksamen 2013 – delvist imødekommet 
10 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 
11 – Ansøgning om dispensation til at få annulleret eksamensforsøg – imødekommet 
12 – Ansøgning om ekstraordinær eksamen i Business Research Methods – afvist 
13 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – forhåndsgodkendt 
14 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
15 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 
16 – Ansøgning om dispensation for prøvevilkårene i Markedskommunikation – imødekommet 
17 – Ansøgning om dispensation for prøvevilkårene i Markedskommunikation – imødekommet 
18 – Ansøgning om dispensation for prøvevilkårene i Markedskommunikation – imødekommet 
19 – Ansøgning om for sen tilmelding til ekstraordinær eksamen i Finansiering – imødekommet 
20 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
21 – Ansøgning om dispensation til at få bedømt opgave efter 7-trinsskala – imødekommet 
22 – Ansøgning om 7. eksamensforsøg i Finansiering – afvist 
23 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg og en ændret prøveform – delvist imødekommet 
24 – Ansøgning om godkendelse af individuelt studieforløb – imødekommet 
25 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
26 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
27 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
28 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
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29 – Ansøgning om dispensation til at afholde eksamen i udlandet – kan ikke behandles på forhånd 
30 – Ansøg. om disp. til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 
31 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekomme 
32 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
33 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
34 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
35 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
36 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
37 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
38 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
39 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
40 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
41 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
42 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
43 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
44 – Ansøgning om dispensation til at specialet ikke afslutter uddannelsen – betinget ok. 
45 – Ansøgning om for sen tilmelding til ekstraordinær eksamen i Finansiering – imødekommet 
46 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
47 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
48 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
49 – Ansøgning om dispensation i forbindelse med specialet – imødekommet 
50 – Ansøgning om forlænget tid til eksamen grundet sammenfald – imødekommet 
51 – Ansøgning om disp. til at skrive seminar på 13,5 ECTS – afvist  
 
Ansøgninger behandlet ved skriftlig høring: 
080887 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
091074 – Ansøgning om dispensation til at afholde mundtligt forsvar andet sted – afvist 
110586 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
170789 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
251282 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieforløb og meritoverførsel – imødekommet 
 
Ansøgninger behandlet som administrativ afgørelse af studienævnssekretæren: 
020493 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 
060885 – Ansøgning om for sen tilmelding til BA-projekt – imødekommet 
060885 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 
120689 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 
160489 – Ansøgning om for sen tilmelding til erhvervsøkonomisk seminar – imødekommet 
 
6. Eventuelt 
Jan Møller Jensen orienterede kort om status på udarbejdelse af ”Vejledning om vejledning”. Jan 
arbejder videre med skrivet.  
 
 
Mødet sluttede kl. 13.10 
   
  
  
      Per Servais 
      Formand i studienævnet  /  Sabine Jørgensen 
             Studienævnssekretær  
 


