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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             28. februar 2013 
 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 26. februar 2013  

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Jan Møller Jensen, Alexander Stapelfeldt, Christina Maj 
Hegelund, Martin Storgaard Christensen, Morten Vestergaard Dam (faglig vejleder), Sisse Carlsen 
(faglig vejleder), Carina Jennifer Larsen (faglig vejleder), Mette Hansen (observatør) og Sabine 
Jørgensen (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Mogens Nielsen. 
 
 
1. Godkendelse af referat af konstituerende og ordinært møde den 15. januar 2012 
Referaterne blev godkendt uden kommentarer. 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder. 
 Kommentarer fra fagansvarlig vedr. undervisningsevaluering  
 Fakultetets godkendelse af opdaterede linjebeskrivelser for HA 
 Undervisningsmiljøprisen 2013 
 Ændring af prøveformen for reeksamen i Revisionsteori 
 Ændring af prøveformen for reeksamen i Entrepreneurship og forretningsforståelse 
 Indførelse af ansøgningsgebyr for ikke-EU ansøgere 
 Flytning af reeksamen i Videregående Årsregnskab  
 Mindre ændring i ECTS kravene for optag til cand.merc. 
 Ændring af ansøgningsfrist for udlandsophold 
 Vejledningscenter og Karrierecentrets arrangementer dette forår 
 Fakultetets godkendelse af adgangskrav på cand.merc. fra sept. 2014 

 
Der var ingen kommentarer til meddelelserne.  
 
3. Fagbeskrivelser 
Corporate Communication (forårsfag): Faget ændrer fagansvar fra Lars Thøger Christensen til 
Mette Lund Kristensen. 
 
Ændringen blev godkendt af studienævnet. 
 
International BtB Markedsføring (forårsfag): Faget ændrer fagansvar fra Stephen Rosenbaum til 
Mette Vedel. 
 
4. Censorindberetninger 
Studienævnet tog indberetningerne til efterretning.  
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5. Nye cand.negot.-uddannelser med fag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Studienævnet godkender at følgende fag indgår i nye cand.negot.-uddannelser: 
 

 Leadership and Organizational Communication indgår på cand.negot. i Human Ressource 
Management med specialisering i Internationale mikroøkonomiske udviklingstendenser. 

 
 International Marketing Channels indgår i cand.negot. i International Sales Management med  
specialisering i interationale forretningskanaler. 

 
 Corporate Communication indgår i cand.negot. i International Communication Management  
med specialisering i kommunikation og branding.  

 
 Marketing across cultures indgår i cand.negot. i Global Marketing Management 

 
 Consumption Studies indgår i cand.negot. i Global Marketing Management med specialisering  
i marketing og kultur. 

 
6. Høring – incitamenter til fremme af undervisningen og anerkendelse af god undervisning 
Studienævnet havde ingen kommentarer til høringen. 
 
7. Klage (lukket punkt) 
Klagen blev behandlet af studienævnet, og studienævnet vil fremsende beslutningen til den 
studerende. 
 
8. Klage (lukket punkt) 
Klagen blev behandlet af studienævnet, og studienævnet vil fremsende beslutningen til den 
studerende. 
 
9. Diagram over eksamensformer kandidat i Erhvervsøkonomi i Odense 
Studienævnsformanden gennemgik eksamensformerne på cand.merc. i Odense. 
Studienævnsformanden påpegede, at der på enkelte profiler var et stort sammenfald i 
eksamensformerne, og at der skal fremadrettet skal kigges på, om man kan ændre nogle af 
eksamensformerne, således at de studerende bliver udprøvet på forskellige måder.  
 
10. Dispensationer (lukket punkt) 
1 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – 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 endelig meritoverførsel – imødekommet 
6 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
7 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
8 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
9 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
10 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
11 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – afvist 
12 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
13 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
14 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
15 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
16 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
17 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
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18 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
19 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
20 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – afvist 
21 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
22 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
23 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
24 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
25 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
26 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
27 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
28 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
29 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
30 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
31 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
32 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
33 – Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag – afvist 
34 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
35 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
36 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
37 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
38 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
39 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
40 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg til BA-projekt – imødekommet 
41 – Ansøgning om dispensation fra prøveformen – imødekommet 
42 – Ansøgning om dispensation til at ændre prøveformen – imødekommet 
43 – Ansøgning om dispensation til en fritagelse for workshop-delen – delvist imødekommet 
44 – Ansøgning om dispensation fra prøveformen – imødekommet 
45 – Ansøgning om tilladelse til at følge faget Corporate Communication – imødekommet 
46 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte linjefaget med andet fag – trukket tilbage 
47 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
48 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
49 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet og godk. alternativt 
valgfag – imødekommet 
50 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet og godk. alternativt 
valgfag – imødekommet 
51 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
52 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
53 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
54 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
55 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
56 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
57 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
58 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
59 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog fra dansk til norsk – imødekommet 
60 – Ansøgning om disp. til en ekstraordinær reeksamen og ændret prøveform – imødekommet  
61 – Ansøgning om godkendelse af merit – afvist 
62 – Ansøgning om dispensation at få annulleret reeksamenstilmelding – imødekommet  
63 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
64 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
65 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
66 – Ansøgning om dispensation til at blive tilmeldt reeksamen efter fristens udløb – afvist 
67 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave efter fristens udløb – afvist 
68 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
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69 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – trukket tilbage 
70 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – trukket tilbage 
 
Sager behandlet i en skriftlig høring: 
060590 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 
061286 – Ansøg. om dispensation til at få udsat afl. fristen for BA-projekt – delvist imødekommet 
080583 – Ansøgning om 7. eksamensforsøg i Finansiering – imødekommet 
091090 – Ansøgning om 6. eksamensforsøg i It, komm. og organisation – afvist 
120689 – Ansøgning om 8. eksamensforsøg i Finansiering – imødekommet 
130490 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne – afvist 
140693 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 
161089 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afl. frist for BA-projekt – imødekommet 
240693 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 
250889 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg i it, komm. og organisation – imødekommet 
250889 – Ansøgning om 7. eksamensforsøg i Finansiering – afvist 
290786 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 
  
Sager behandlet som administrativ afgørelse: 
120588 – Ansøgning om linjeskift – imødekommet 
150193 – Ansøgning om linjeskift – imødekommet 
170390 – Ansøgning om linjeskift – imødekommet 
230288 – Ansøgning om profilskifte – imødekommet 
280588 – Ansøgning om profilskifte – imødekommet 
 
Sager behandlet af studienævnsformanden: 
010387 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
010587 – Ansøgning om udsættelse af afl. fristen for specialet – imødekommet 
010785 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
010785 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
010990 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
020487 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
020779 – Ansøgning om udsættelse af afl. fristen for specialet – imødekommet 
040490 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
040889 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
040889 – Ansøgning om dispensation til at opskrive valgfaget Skatteret – imødekommet 
050592 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 
060290 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
060587 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 
060589 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
060885 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
060988 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
061078 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
070186 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
070387 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
070690 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
080792  – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
090491 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
090683 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
090688 – Henvendelse vedr. mulighed for at afl. opgave efter fristens udløb – afvist 
100588 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
100789 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
100887 – Ansøgning om udsættelse af afl. frist for specialet – imødekommet 
110389 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
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110391 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
110391 – Ansøgning om disp. for 1. årsprøven og 4. eksamensforsøg – imødekommet 
120581 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
120589 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
120888 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
140488 – Ansøgning om dispensation til en individuel prøveform – imødekommet 
140585 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
140690 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
140690 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
140690 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
150891 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
160686 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
160690 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
171089 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
181191 – Ansøgning om disp. til at afl. opgave efter fristens udløb – delvist imødekommet 
190491 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 
190792 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
200188 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
200188 – Ansøgning om godkendelse af merit – imødekommet 
200886 – Ansøgning om dispensation til at få bedømt opgavebesvarelse – imødekommet 
210976 – Ansøgning om disp. til at annullere reeksamenstilmelding – imødekommet 
211086 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
220887 – Ansøgning om dispensation ifm. reeksamen – imødekommet 
221087 – Ansøgning om udsættelse af afl. frist for specialet – imødekommet 
221090 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
230381 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
230592 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
230689 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 
240585 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 
240590 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
240691 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
250289 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
250289 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
250289 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
251282 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
261188 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
270567 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
270690 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 
280592 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
280789 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
281092 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
290990 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 
300690 – Ansøgning om tilladelse til at følge Regnskab – imødekommet 
310183 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
310591 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
310888 – Ansøgning om dispensation til at opskrive valgfaget Skatteret – imødekommet 
150291 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen og 4. forsøg – imødekommet  
 
11. Eventuelt 
Studienævnssekretæren vil sende en forespørgsel til det koordinerende studienævn, for at høre om 
det er muligt at skrive ind i fagbeskrivelsen for BA-projektet, at det skal være en betingelse, at man 
som minimum har bestået 1. årsprøven, inden man kan påbegynde BA-projektet.   
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Per Servais forespurgte, om der kunne være interesse for et valgfag inden for projektfremlæggelse 
på 5 ECTS. Studienævnet blev enigt om, at det i så fald skal udbydes til bachelorstuderende og ikke 
kandidatstuderende. Per Servais arbejder videre på forslaget.  
 
 
Mødet sluttede kl. 13.00. 
 
 
 
 
 
 
       
         Per Servais 
         Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
              Studienævnssekretær  


