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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             18. september 2013 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 17. september 2013 

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Martin Storgaard 
Christensen, Alexander Stapelfeldt, Christina Maj Hegelund (næstformand), Morten Vestergaard-
Dam (faglig vejleder), Sisse Carlsen (faglige vejleder), Carina Jennifer Haslev (faglig vejleder) og 
Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 20. august 2013 
Referatet blev godkendt uden kommentarer.  
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 
 Valg til studienævn 2013 
 Vera og Carl Johan Michaelsens Legat 

 
Per Servais orienterede om, at der afholdes valg i perioden 26-27. november 2013. For valggruppe I 
er valgperioden 4 år.  
 
Der var ingen kommentarer til de øvrige meddelelser.  
 
3. Godkendelse af foreløbige eksamensdatoer 
De foreløbige eksamensdatoer for HA, cand.merc., cand.merc.aud., og tilvalg i Marketing, 
Branding og Kommunikation, vinter 2013/2014, blev godkendt uden kommentarer.  
 
Der blev spurgt til, om det var muligt at se de foreløbige eksamensdatoer for Jura og Økonomi, da 
de udbyder fag, der er konstituerende fag på cand.merc. Studienævnssekretæren undersøger dette.  
 
4. Tredje høringsrunde for Strategi- og Ledelsesgrundlaget for Syddansk Universitet 
Studienævnet havde ingen kommentarer til forslaget.  
 
5. Censorindberetninger for sommereksamen 2013 
Studienævnet havde ingen kommentarer til censorindberetningerne udover, at de alle var positive, 
både set i forhold til det faglige, men også set i forhold til det administrative arbejde, der ligger bag 
eksamenerne.  
 
6. Dispensationer (lukket punkt) 
1 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne – imødekommet 
2 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven og godk. af alternativ studieplan – imødekommet  
3 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
4 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg til VØ del 2 – behandling udsat 
5 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg til Finansiering – behandling udsat 
6 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
7 – Ans. om udsættelse af afl. frist for specialet og disp. for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
8 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
9 – Ansøgning om dispensation til at få en karakter i stedet for B/IB i BDIM – imødekommet 
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10 – Ansøgning om dispensation til at få en karakter i stedet for B/IB i BDIM – imødekommet 
11 – Ansøgning om dispensation til at få en karakter i stedet for B/IB i BDIM – imødekommet 
12 – Ansøgning om dispensation til at få en karakter i stedet for B/IB i BDIM – imødekommet 
13 – Ansøgning om dispensation til at få en karakter i stedet for B/IB i BDIM – imødekommet 
14 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – delvist imødekommet 
15 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 
16 – Ansøg. om dispensation til at overskride CMA-uddannelsen med 2,5 ECTS – imødekommet 
17 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte linjefaget 6. semester – imødekommet  
18 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte linjefaget 6. semester – imødekommet  
19 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
20 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet  
21 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 
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 – delvist 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 forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
35 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
36 – Ansøg. om 5. eksamensforsøg til Edb-delen af Entrepreneurship og forr. – behandling udsat 
37 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved vintereksamen 2013/2014 – behandling udsat 
38 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet  
39 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet  
40 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet  
41 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
42 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
43 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – behandling udsat 
44 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 
45 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
46 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 
47 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
48 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
49 – Udsættelse af afl. frist for specialet og disp. for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
50 – Ansøgning om ekstraordinær reeksamen i to fag – afvist 
51 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved vintereksamen 2013/2014 - afvist 
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 forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 
56 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 
57 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
58 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
59 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for 3. obl. opgave i Fin. – afvist 
60 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for specialet – afvist 
61 – Ansøgning om dispensation til at få en vejleder fra en anden campusby – afvist 
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62 – Ans. om udsættelse af afl. frist for specialet og disp. for studieaktivitetsreglerne – behandling 
udsat 
 
Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 
030490 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
031190 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
040788 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
051175 – Opfølgning på ansøgning om disp. til at afholde speciale via Skype – imødekommet 
070187 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
070991 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
090477 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
110188 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
121289 – Ansøgning om en ekstraordinær reeksamen – imødekommet 
140990 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
160686 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
190787 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
210785 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
220591 – Ansøgning om dispensation til at få bedømt eksamensbesvarelsen – imødekommet 
220883 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
230386 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
240590 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Regnskab – imødekommet 
250187 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
 
Ansøgninger behandlet ved skriftlig høring: 
070187 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – afvist 
 
Ansøgninger behandlet som administrativ afgørelse af studienævnssekretæren: 
020779 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
031181 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
111190 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
210389 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
211188 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
250785 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
281088 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
 
7. Eventuelt 
Mødet den 19. november 2013 udsættes til den 26. november 2013. Ændringen vil blive opdateret 
på studienævnets hjemmeside.  
 
Der var ikke flere punkter under eventuelt.  
 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.10. 
 
 
  
      Per Servais 
      Formand i studienævnet  /  Sabine Jørgensen 
             Studienævnssekretær  
 


