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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             15. maj 2013 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 14. maj 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), Morten Vestergaard Dam 
(faglig vejleder), Carina Jennifer Larsen (faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
   
1. Godkendelse af referat af møde den 9. april 2013 
Referatet blev godkendt uden kommentarer.  
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 
 Dispensation til pilotprojekt i Kolding på BSc. Merc. 
 Gyldendals røde ordbøger til brug i eksamen 
 Ændring af eksamensform i faget Dynamic Investment Strategies 

 
Der var ingen kommentarer til meddelelserne. 
 
3. Godkendelse af læseplaner for efteråret 2013 
Læseplanerne for HA og cand.merc. i Odense for efteråret 2013 blev godkendt uden kommentarer.  
 
4. Høringer 
Studielederen orienterede om høringsrunden for udkast til ny Universitetslov og hvilke 
konsekvenser udkastet kunne have for uddannelserne. I den anledning vil Studielederen fremsende 
et forslag til ændringer i optaget på kandidatuddannelsen i høring i nævnet da ændringerne træder i 
kraft pr. 1.august 2013. 
 
5. Dispensationer (lukket punkt) 
1 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
2 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
3 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
4 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 
5 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
6 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
7 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – henvises til faglig vejleder inden behandl i studienævnet 
8 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
9 – Ansøgn. om disp. til at erstatte konstituerende fag og 4. eksamensforsøg – imødekommet 
10 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
11 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
12 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
13 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
14 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
15 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 
16 – Ansøgning om dispensation for prøvevilkårene – imødekommet 
17 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
18 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
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19 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
20 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
21 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
22 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
23 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
24 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
25 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
26 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
27 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
28 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
29 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
30 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
31 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
32 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
33 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
34 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
35 – Ansøgning om tilladelse til at faget Innovation tæller 5 ECTS – imødekommet 
36 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 
37 – Ansøgning om 8. eksamensforsøg i Finansiering – Indkaldes til samtale med studielederen 
38 – Ansøgning om dispensation for prøveformen – afvist 
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 – delvist imødekommet 
43 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
44 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
45 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
46 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
47 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
48 – Ansøgning om særlige eksamensforhold – imødekommet 
49 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
50 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
51 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
52 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
53 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
54 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
55 – Ansøgning om yderligere eksamensforsøg i flere fag – behandling udsættesp 
56 – Ansøgning om 4 eksamensforsøg – imødekommet 
57 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen i bachelorprojektet – imødekommet 
58 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven og godk. af alternativ studieplan – imødekommet 
59 – Ansøgning om dispensation til at erstatte linjefag med andet – imødekommet 
60 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
61 – Ansøgning om godkendelse af profilskifte på cand.merc. – imødekommet 
62 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
63 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – afvist 
64 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 
65 – Ansøg. om anden eksamensdato eller dispensation til at deltage i reeksamen – afvist 
66 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg og disp. til at deltage i reeksamen – delvist imødekommet 
67 – Ansøgning om disp. til 8. eksamensforsøg og forlængelse af afl. frist for BA – imødekommet 
68 – Ansøgning om dispensation for prøveformen – afvist 
69 – Ansøgning om dispensation for prøveformen – afvist 
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I forbindelse med behandling af sagerne om godkendelse af yderligere eksamensforsøg blev det 
aftalt, at studerende, der søger om 5. eller højere eksamensforsøg i flere fag, skal sendes videre til 
de faglige vejledere inden sagen behandles i studienævnet. Sammen med de faglige vejledere, skal 
der udarbejdes en plan over det resterende studieforløb eller en udtalelse fra de faglige vejledere. 
Efter mødet fremsender den studerende disse oplysninger til studienævnet, hvorefter sagen 
behandles. 
 
Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 
020584 – Ansøgning om dispensation for prøveformen – imødekommet 
080591 – Ansøgning om dispensation til aflægge eksamen på andet tidspunkt – imødekommet 
101091 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
130891 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
140672 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 
190492 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
230787 – Ansøgning om overførsel af resultat fra tidligere eksamensperiode – afvist 
240489 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
251282 – Ansøgning om 6. eksamensforsøg – imødekommet 
261188 – Ansøgning om for sen tilmelding til BA-projekt – imødekommet 
270389 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
280568 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
311291 – Ansøgning om dispensation til aflægge eksamen på andet tidspunkt – imødekommet 
 
6. Eventuelt 
Der var ingen punkter under eventuelt.   
  
 
Mødet sluttede kl. 12.50. 
 
 
 
      Per Servais 
      Formand i studienævnet  /  Sabine Jørgensen 
             Studienævnssekretær  
 


