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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             20. marts 2013 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 19. marts 2013 

 
Tilstedeværende: Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Alexander Stapelfeldt, Christina Maj 
Hegelund (Næstformand), Martin Storgaard Christensen, Morten Vestergaard Dam (faglig 
vejleder), Sisse Carlsen (faglig vejleder), Carina Jennifer Larsen (faglig vejleder), Lucie Hiemstra 
Christensen (observatør) og Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Per Servais 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 26. februar 2012 
Referatet blev godkendt uden kommentarer.  
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 
 Opdatering af delpolitikken for studiestart 
 Godkendelse af formand, næstformand og studieleder 
 Fakultetets godkendelse af opdateret profilbeskrivelser 

 
Der var ingen kommentarer til meddelelserne. 
 
3. Fagbeskrivelser 
Studienævnet behandlede følgende fagbeskrivelser på mødet: 
 
Generelt for alle fagbeskrivelser:  
”Time of Examination”: Punktet er præciseret i forhold til eventuel ændring af prøveformen ved reeksamen. 
 
På kandidatfag, hvor bedømmelse er med ekstern censur, er følgende tekst flyttet til kommentarfeltet: 
“Internally evaluated for guest- and exchange students”. 
 
Fagtitel: Ændringer: 

 
Kommentarer: 

Bachelorfag: 
 
Brand Management  ”Form of Instruction”. 3 workshops er 

blevet tilføjet. 
Godkendt. 

Enterprice Ressource Planning / ERP-
systemer 

Ingen ændringer. Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 135 timer. 

Entrepreneurship og 
forretningsforståelse 

Mindre ændringer i følgende: 
Indhold, Målbeskrivelse, 
Undervisningsform og Supplerende 
information om prøveform. 

Godkendt. 

Entrepreneurship & Small Business 
Management 

Nyt fag Godkendt. 

Erhvervsøkonomisk seminar (10 
ECTS) 

Mindre ændringer i 
Undervisningsform. 

Godkendt under 
forudsætning af, at den 
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totale timebelastning 
summer til 270 timer. 

Erhvervsøkonomisk seminar (5 ECTS) Mindre ændringer i 
Undervisningsform. 

Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 135 timer. 

Seminar (5 ECTS) Nyt fag (MBK) Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 135 timer. 

Financial Markets and Bank 
Management 

Mindre ændringer i Indhold, 
Målbeskrivelse. 
Ændring i Eksamensbetingelser: Der 
er tilføjet 3 cases som skal bestås for at 
kunne gå til eksamen. 

Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 270 timer, 
og at der tilføjes en 
timefordeling. 

Finansiel risikostyring Faget ECTS-værdi ændres fra 5 ECTS 
til 10 ECTS.  
Mindre ændringer i Litteratur. 
Der tilføres flere undervisningstimer i 
faget. 

Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 270 timer. 

International Management Ingen ændringer. Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 270 timer. 

International Service Management Ingen ændringer.  
Dog mangler der 7,5 KT. Disse vil 
blive tilføjet senere. 

Godkendt. 
 

It, kommunikation og organization Ingen ændringer.  
Dog mangler der 7,5 KT. Disse vil 
blive tilføjet senere. 

Godkendt. 
 

Krisekommunikation & PR Mindre ændringer i litteratur. Godkendt 
 

Marketing Nyt fag (erstatter Markedsforståelse og 
analyse). 

Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 270 timer. 

Organisation med videnskabsteori 
(Organisation) 

Mindre ændringer i Indhold, 
Målbeskrivelse og Undervisningsform. 

Godkendt. 

Organisation with Theory of Science 
(Organisation) 

Nyt fag. Godkendt. 

Projektorienteret forløb (MBK) Ingen ændringer.  Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 135 timer, 
og at der tilføjes en 
timefordeling. 

Projektorienteret forløb (HA) Eksamensbetingelsen er fjernet.  Godkendt. 
 

Regnskab  Ændring i prøveform. Multiple Choice 
prøverne ændres fra hjemmeopgaver 
til stedprøver. 

Godkendt. 
 

Regnskab (supplerende til cand.merc.) Ingen ændringer. Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 135 timer. 
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Ressourcestyring og Supply Chain 
Management 

Ingen ændringer. Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 270 timer, 
og at der tilføjes en 
timefordeling. 

Videnskabsteori og metode 
(supplerende til cand.merc.) 

Ingen ændringer Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 135 timer. 

Videregående årsregnskab Faget ECTS-værdi ændres fra 5 ECTS 
til 10 ECTS.  
Der tilføres flere undervisningstimer i 
faget. 

Godkendt. 

Virksomhedens økonomiske styring Ændring i censur. Der indføres intern 
censur.  
Egen pc er tilføjet som hjælpemiddel 
inder punktet Supplerende information 
til prøveformen. 

Godkendt. 

Advanced Marketing Communication Prøveformen ændres fra en 
gruppeeksamen til en individual 
eksamen med mulighed for at skrive i 
grupper af max. 3 studerende.  

Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 270 timer. 

Business Development and Innovation 
Management 

Ingen ændringer. Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 270 timer, 
og at der tilføjes en 
timefordeling. 

Foundations of International Business To obligatoriske opgaver er tilføjet 
som eksamensbetingelse.  

Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 270 timer. 

Foundations of Management Under forudsætninger er det tilføjet, at 
studerende, der ønsker at følge faget 
som valgfag, skal søge studienævnet.  
Ændringer i Formål, Indhold, 
Litteratur, Undervisningsform, og 
Eksamensbetingelser. Der er tilføjet 4 
eksamensbetingelser. 

Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 270 timer. 

Foundations of Organization Ingen ændringer. Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 270 timer. 

Foundations of Strategy Ingen ændringer. Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 270 timer, 
og at der tilføjes en 
timefordeling. 

International Market Relations Ingen ændringer. Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 270 timer, 
og at der tilføjes en 
timefordeling. 
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Management Accounting Mindre ændringer i 
Undervisningsform.  
Der er tilføjet 2 obligatoriske opgaver, 
skal være bestået for at kunne deltage i 
eksamen. 

Godkendt. 

Management of Technology Ingen ændringer. Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 270 timer. 

Marketing across cultures Mindre ændring i Indhold. Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 270 timer. 

Marketing Theory Mindre ændringer i Formål, Indhold, 
Målbeskrivelse. Der er tilføjet 1 
eksamensbetingelse. Aktiv deltagelse i 
udarbejdelse af ”Class Wiki”.  

Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 270 timer. 

Project.- and Trainee Period Ændring i Undervisningsform. 
Eksamensbetingelsen er fjernet. 

Godkendt.  

Seminar in Business Economics – 
Normal 

Ændring i Undervisningsform. 
 

Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 270 timer. 

Short seminar in Business Economics Ændring i Undervisningsform. 
 

Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 270 timer. 

Supply Chain Inventory and 
Production Planning 

Ingen ændringer. Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 270 timer, 
og at der tilføjes en 
timefordeling. 

Value Chain Design Ingen ændringer. Godkendt under 
forudsætning af, at den 
totale timebelastning 
summer til 270 timer. 

 
Studienævnet bemærkede generelt, at der skal ske en ensretning af studenterbelastningen i forhold 
til om faget er på 5 ECTS eller på 10 ECTS. Et fag på 5 ECTS har en total belastning på 135 timer 
og et fag på 10 ECTS har en total belastning på 270 timer. Studienævnssekretæren sørger for, at de 
fagansvarlige bliver bedt om at rette timebelastningen til, således at den totale timebelastning 
fremgår korrekt af fagbeskrivelserne for efteråret 2013.  
 
Studienævnssekretæren oplyste om, at fagbeskrivelsen for Finansiering vil blive behandlet på et 
senere møde. Det samme gælder fagbeskrivelsen for Finansiering (supplerende til cand.merc.). 
 
Studienævnssekretæren oplyste om, at faget Finansiel risikostyring muligvis ikke udbydes i 
efterårssemesteret. Endelig afgørelse om dette vil blive truffet senere.  
 
Med de beskrevne rettelser blev alle fagbeskrivelser godkendt og sendes herefter til godkendelse 
ved Studielederen. Når Studielederen har godkendt fagbeskrivelserne vil de blive sendt til 
behandling ved Eksamenskontoret.  
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4. Studieordninger 
Linjebeskrivelsen for HA Business Management: 
Faget Entrepreneurship and Innovation Management har i forbindelse med udarbejdelse af 
fagbeskrivelsen ændret fagtitel til Entrepreneurship & Small Business Management.  
 
Studienævnet godkendte begge ændringen i fagtitlen. Linjebeskrivelsen sendes til godkendelse ved 
Fakultetet. 
 
Studieordning for tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation, gældende fra sept. 2013: 
Studieordningen er opdateret i følgende punkter: 
2.2.1., 4.3.1., 4.3.3., og 6.4.  
 
Ændringen er en konsekvens af, at faget Markedsforståelse og analyse erstattes af det nye fag 
Marketing.  
 
Det nye fag er på 10 ECTS, hvilket betyder, at valgfagsrammen nedskrives til 5 ECTS i alt.  
 
Studienævnet godkendte ændringerne. Studieordningen sendes til godkendelse ved fakultetet.  
 
5. Godkendelse af foreløbige eksamensplaner for sommereksamen 2013 
Studienævnet behandlede forslag til foreløbige eksamensdatoer for sommer 2013 for HA – 
herunder Generel erhvervsøkonomi, International Business og Strategisk kommunikation og tilvalg 
i Marketing Branding og Kommunikation. 
 
Studienævnet bemærkede yderligere, at faget Markeds- og kommunikationsanalyse er sat på for HA 
Generel Erhvervsøkonomi, og at faget Strategi og Organisation er sat på for HA Strategisk 
Kommunikation. Disse to fag skal byttes om.  
 
Med disse rettelser blev de foreløbige eksamensdatoer godkendt. 
 
Studienævnet behandlede forslag til foreløbige eksamensdatoer for sommer 2013 for cand.merc. 
 
Studienævnet bemærkede, at afleveringsdatoen for cand.merc. faget International Management 
falder på grundlovsdag. Hvis Studiekontakten holder lukket den dag, anmoder studienævnet om, at 
eksamensdatoen for dette fag flyttes.  
 
Med denne rettelse blev de foreløbige eksamensdatoer godkendt. 
 
6. Vejledning om Vejledning - om at skrive større skriftlige opgaver ved Studienævn for 
Erhvervsøkonomi i Odense 
Studieleder, Per Servais, har udarbejdet et skriv om vejledning i forbindelse med større skriftlige 
opgaver ved Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense.  
 
Udkastet blev diskuteret på mødet, men kunne ikke godkendes. Blandt andet manglede der en 
beskrivelse af, hvad de studerende skal gøre, hvis de ikke føler, at de får den rette vejledning.  
 
Jan Møller Jensen vil arbejde videre med udkastet.  
 
7. Forslag til præcisering omkring etik, ansvarlighed og bæredygtighed i kompetence- og 
fagbeskrivelser 
Forslaget blev godkendt uden kommentarer.  
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8. Dispensationer (lukket punkt) 
1 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
2 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
3 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 
4 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
5 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
6 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
7 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
8 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte linjefag med andet – trukket tilbage 
9 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – afvist 
10 – Ansøgning om dispensation til at valgfag kun tæller 5 ECTS – imødekommet 
11 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
12 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
13 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
14 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg i Finansiering – imødekommet 
15 – Ansøgning om dispensation til at aflægge eksamen i udlandet – imødekommet 
16 – Ansøgning om en ekstraordinær eksamen i Finansiering – imødekommet 
17 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
18 – Ansøgning om dispensation til højere ECTS for Projektorienteret forløb – afvist 
19 – Ansøgning om for særlige eksamensforhold – delvist imødekommet  
20 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 
21 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – 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 – delvist 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 udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
30 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
31 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – afvist 
32 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
33 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
34 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
35 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
36 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
 
Sager behandlet som administrativ afgørelse: 
091090 – Vedr. dispensation til for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
130686 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
131189 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 
160389 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 
251088 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
270989 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 
290389 – Ansøgning om tilladelse til at følge faget Regnskab – imødekommet 
 
Sager behandlet af Studienævnsformanden: 
080791 – Ansøgning om disp. til at få annulleret eksamensforsøg – imødekommet 
250889 – Vedr. dispensation til 7. eksamensforsøg i Finansiering – imødekommet 
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Sager behandlet i skriftlig høring: 
050474 – Ansøgning om disp. til at aflevere opgave efter fristens udløb – delvist imødekommet 
020988 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
021287 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
040887 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
080690 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
110387 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
230286 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
230687 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
231190 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
241284 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
250586 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
250586 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
270388 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
300490 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
300588 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
271277 – Ansøgning om dispensation til at udsætte afleveringsfrist for specialet – afvist 
 
9. Eventuelt 
Faglig vejleder forespurgte til adgangskravene for studerende med f.eks. en bachelor i international 
virksomhedskommunikation. Af hjemmesiden fremgår det, hvad de studerende skal supplere, men 
det fremgår ikke, om de også skal have matematik B, som er et krav for at blive optaget på HA. 
 
Studienævnssekretæren er blevet spurgt om dette tidligere, og har derfor allerede sendt 
forespørgslen videre til det koordinerende studienævn.  
 
 
Mødet sluttede kl. 13.40 
 
 
 
  
      Christina Maj Hegelund 
      Næstformand i studienævnet  /  Sabine Jørgensen 
             Studienævnssekretær 


