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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             7. maj 2014 
 

 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Den 6. maj 2014 
 

Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Nicolai Holme 

Milsø Petersen, Alexander Stapelfeldt, Martin Storgaard Christensen, Katja Kirkegaard (faglig 

vejleder), Morten Vestergaard-Dam (faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 

 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 8. april 2014 
Referatet blev godkendt uden kommentarer.  

 

2. 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 forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

12 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

13 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

14 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

15 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

16 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

17 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

18 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

19 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

20 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

21 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

22 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

23 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

24 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

25 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

26 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

27 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – afvist 

28 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

29 – Ansøgning om dispensation i forbindelse med Bachelorprojektet – delvist imødekommet 

30 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for BA-projekt – imødekommet 

31 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for Specialet – imødekommet 
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32 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven og yderligere eksamensforsøg – imødekommet 

33 – Disp. for studieaktivitetsreglerne og udsættelse af afl. frist for specialet – imødekommet 

34 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

35 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

36 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – afvist 

37 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

38 – Ansøg. om 5. eksamensforsøg og for sen undervisnings- og eks. tilmelding – imødekommet 

39 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

40 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

41 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

42 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

43 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

44 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

45 – Disp. til at deltage i omprøven uden at have deltaget i den ordinære – imødekommet 

46 – Disp. til at deltage i omprøven uden at have deltaget i den ordinære – imødekommet 

47 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved sommereksamen 2014 – delvist imødekommet 

48 – Ansøgning om annullering af eksamensforsøg fra omprøven i februar – imødekommet 

49 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

50 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

51 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

52 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

53 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

54 – Disp. til at deltage i omprøven uden at have deltaget i den ordinære – imødekommet 

55 – Disp. til at deltage i omprøven uden at have deltaget i den ordinære – imødekommet 

56 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

57 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – afvist 

58 – Ansøgning om dispensation for prøveform – imødekommet 

59 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved sommereksamen 2014 – imødekommet 

60 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

61 – Ansøgning om annullering af eksamensforsøg fra ordinær eksamen – imødekommet 

62 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for BA-projekt – imødekommet 

63 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved sommereksamen 2014 – delvist imødekommet 

64 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

65 – Ansøgning om dispensation til en ændret prøveform – delvist imødekommet 

66 – Ansøgning om dispensation til at aflevere eksamensopgave efter fristens udløb – afvist 

67 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

68 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved sommereksamen 2014 – imødekommet 

69 – Ansøgning om dispensation til at aflevere eksamensopgave efter fristens udløb – afvist 

70 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – afvist 

71 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

72 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for BA-projekt – imødekommet 

73 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – delvist imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet som administrativ afgørelse af studenævnssekretæren: 

020779 – Ansøg. om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

060391 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 

110779 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 

120587 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

150887 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

210592 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 
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220591 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

220887 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

221284 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

280589 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 

090890 – Ansøgning om dispensation for prøvevilkår – imødekommet 

091189 – Ansøgning om dispensation for prøveform – imødekommet 

150881 – Ansøg. om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

240889 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

310883 – Ansøgning om dispensation til at aflevere vejlederkontrakt efter fristen – imødekommet  

 

3. Fagbeskrivelser  

Følgende fagbeskrivelser blev behandlet på mødet: 

 

Seminar in Business Economics – normal (valgfag på alle cand.merc.) 

Short Seminar in Business Economics (valgfag på alle cand.merc.) 

 

Der er ingen ændringer i fagbeskrivelserne. Fagbeskrivelserne blev godkendt uden kommentarer.  

 

4. Opdateringer af profilbeskrivelser på cand.merc. 

Alle cand.merc.-profilbeskrivelser er opdateret med følgende: 

 

Under punkt 4.1.: 

Det er nu tilføjet, at eksamenssproget er engelsk, med mindre andet er angivet i fagbeskrivelsen.  

Kandidatspecialet skal også skrives på engelsk, men hvis vejlederen acceptere det, kan det også 

skrives på dansk. Den mundtlige eksamen vil så også foregå på dansk.  

 

Under punkt 5.1.:  

Det er nu angivet, hvilke af de konstituerende fag, der er metodefag, jf. studieordningen. 

Det er også angivet, at ECTS-værdien svarer til vægtning. 

 

Specifikt for cand.merc. Accounting and Finance gælder derudover også: 

Faget Dynamic Asset Allocation erstattes af faget Asset Pricing gældende for foråret 2015.  

 

Studienævnet godkendte alle ændringer uden kommentarer. 

 

5. Godkendelse af foreløbig eksamensplan for omprøven i august for cand.merc. og 

cand.merc.aud. 

Den foreløbige eksamensplan for omprøver i august for cand.merc. og cand.merc.aud. blev 

godkendt uden kommentarer.  

 

6. Godkendelse af eksamenspensum for sommereksamen 2014 

Eksamenspensum blev godkendt uden kommentarer.  

 

 

 

 

 



                                                                                      

Side 4 af 5 

7. Høring over ansøgningsskema – Mere fleksibilitet mellem bachelor- og 

kandidatuddannelser 

Studielederen påpegede, at vi udelukkende kommunikerer elektronisk med de studerende, og det er 

derfor uheldigt, at man stadig benytter sig af papirskemaer, hvor de skal printes, udfyldes og 

scannes inden elektronisk aflevering.  

 

Studielederen ønsker, at der ikke kun skal angives uddannelse, men også en studieretning.  

 

Studielederen har ellers ikke kommentarer til de foreslåede regler, som ligger i tråd med den 

nuværende praksis på området. 

 

Studienævnet godkendte studielederens kommentarer.  

 

Studienævnssekretæren sørger for, at kommentarerne bliver sendt videre til Fakultetet.  

 

8. Flytning af mødedato for studienævnsmødet i juni/juli 

Mødet den 2. juni 2014 flyttes til den 27. maj 2014 kl. 13.00. 

Mødet den 1. juli 2014 flyttes til den 27. juni 2014 kl. 12.00. 

 

Begge møder finder sted i mødelokalet ved Institut for Marketing og Management, 1. sal. 

 

9. Diskussion om websider for cand.merc. og HA Business Management  

Cand.merc.-sider for indskrevne studerende i Odense findes pt. både på dansk og på engelsk. Da 

cand.merc.-profilerne i Odense udelukkende udbydes som engelsksprogede profiler, blev det 

besluttet, at cand.merc.-siderne for indskrevne studerende kun skal være på engelsk, således at de 

danske sider udgår.  

 

Det samme gælder for kommunikation på Business Management. 

 

10. Godkendelse af læseplaner for uddannelser udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Læseplanerne blev godkendt uden kommentarer. 

 

11. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 Besøg af SUE den 2. juni 2014 

 Godkendelse af HA Business Management linjebeskrivelse 

 Undervisningspriser og Forskningsformidlingsprisen 2014 

 Studielederen kunne meddele, at der nu er ansat det ønskede antal lejrsjefer til studiestarten, 

og at de faglige vejledere sammen med disse er i gang med at planlægge studiestarten. 

 Studielederen kunne også meddele, at de faglige vejledere er i gang med at planlægge 

studiepraktik. 

 

Der var ingen kommentarer til meddelelserne.  

 

12. Eventuelt 

Der var ingen punkter til eventuelt.  
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Mødet sluttede kl. 13.30. 

             

 

 

 

        Anna Lund Jepsen 

        Studienævnsformand  / Sabine Jørgensen 

            Studienævnssekretær  


