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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             10. september 2014 
 

 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Den 9. september 2014 
 

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

Storgaard Christensen, Morten Vestergaard-Dam (faglig vejleder), Katja Kirkegaard (faglig 

vejleder), Nicoline Sophie Christiansen (faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 

 

Fraværende med afbud: 

Klaus Kristiansen (faglig vejleder) 

Nicolai Holme Milsø Petersen 

Alexander Stapelfeldt 

 

Jan Møller Jensen forlod mødet kl. 13.45 

Morten Vestergaard Dam forlod mødet kl. 14.00. 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 19. august 2014 
Referatet blev godkendt uden kommentarer.  

 

2. Dispensationer (lukket punkt) 

1 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

2 – Ansøgning om godkendelse af 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 forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

10 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

11 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

12 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

13 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

14 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

15 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

16 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

17 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

18 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

19 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

20 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

21 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

22 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – afvist 

23 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

24 – Ansøgning om dispensation til en ekstraordinær eksamen – afvist 
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25 – Ansøgning om dispensation til en ekstraordinær eksamen – afvist 

26 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – afvist 

27 – Ansøgning om annullering af eksamensforsøg – imødekommet  

28 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – afvist 

29 – Ansøgning om dispensation ifm. 1. årsprøven – imødekommet 

30 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – kræver yderligere behandling 

31 – Ansøg. om dispensation i forbindelse med kandidatspecialet – kræver yderligere behandling 

32 – Ansøgning om valg af vejleder til kandidatspecialet – afvist 

33 – Ansøgning om valg af vejleder til kandidatspecialet – afvist 

34 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

35 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

36 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

37 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden 

080587 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

180488 – Ansøgning om yderligere eksamensforsøg – imødekommet 

190481 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

211090 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

230591 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

270192 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

300383 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

 

3. Godkendelse af profilbeskrivelse 

Profilbeskrivelsen for cand.merc. Accounting and Finance er opdateret i punkt 5.1. og punkt 6.  

I punkt 5.1. og 6. er det nu tilføjet at faget Dynamic Asset Allocation, som blev erstattet af Asset 

Pricing, muligvis vil blive udbudt som valgfag.  

 

Studienævnet godkendte ændringerne i profilbeskrivelsen. 

 

4. Godkendelse af eksamensplaner for fag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi, vinter 

2014/2015 

Studienævnet godkendte de foreløbige eksamensplaner for HA, tilvalg i Marketing, Branding og 

Kommunikation, cand.merc. og cand.merc.aud. med undtagelse af eksamensdatoen for 

Revisionsteori. Der er for meget overlap med faget Project Management and the Consultant Role. 

Studienævnssekretæren vil bede eksamensplanlæggeren om at flytte eksamen i Revisionsteori.  

 

5. Undervisningsevaluering – efteråret 2014 

Det blev besluttet at alle fag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense skal evalueres 

dette efterår.  

Evalueringen vil finde sted i uge 47 med undtagelse af faget Rekonstruktionsret, som først vil blive 

evalueret i uge 50.  

Jan Møller Jensen sørger for, at det nye forløb på erhvervsøkonomiske seminarer, 10 ECTS på HA 

bliver evalueret.  

 

Anna Lund Jepsen vil skrive ud til underviserne omkring vigtigheden af, at de studerende bliver 

bedt om at udfylde evalueringsskemaerne inden forelæsningerne begynder.  
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6. Ændring i procedurer omkring behandling af forhåndsgodkendelse af merit i forbindelse 

med udlandsophold 

Der har været henvendelser til studienævnet fra VIP’er, der føler sig belastede af løbende at skulle 

foretage mange faglige vurderinger i denne sammenhæng. De ønsker derfor, at disse samles. 

Herudover har der været nogle studerende, der har søgt henover sommeren og som har haft 

forventning om hurtig behandling af deres sag, hvilket er vanskeligt på det tidspunkt. Der er derfor 

behov for en forventningsafstemning.  

 

Ud fra dette er det undersøgt, om det kan lade sig gøre at samle behandlingen uden at dette påvirker 

de studerendes mulighed for at tage på udlandsophold. Ud fra kontakt til det internationale kontor 

vedrørende datoer er der udviklet en ny procedure, som har været i høring hos de 

profil/linjeansvarlige. Proceduren oplyses på studienævnets webside, således at de studerende ved, 

at der er nogle vigtige deadlines for ansøgning. 

 

Studienævnet godkendte forslaget til ny procedure, som er: 

 

For studerende, der søger udlandsophold via Erasmus og Nordplus gælder følgende: 

Ansøgningerne vil kun blive behandlet i maj måned/primo juni. De studerende skal have fremsendt 

deres ansøgninger til studienævnet senest i uge 19.  

 

Ansøgningerne vil blive sendt til faglig vurdering ved de linje- og profilansvarlige første hverdag i 

uge 20.  

 

De linje- og profilansvarlige skal have sendt deres vurderinger retur til studienævnssekretæren 

senest tirsdag i uge 21.  

 

Ansøgningerne vil blive behandlet på et studienævnsmøde i uge 23.  

 

For studerende, der søger oversøiske udvekslingspladser gælder følgende: 

Ansøgningerne vil kun blive behandlet i januar måned/primo februar. De studerende skal have 

fremsendt deres ansøgninger til studienævnet senest i uge 2.  

 

Ansøgningerne vil blive sendt til faglig vurdering ved de linje- og profilansvarlige første hverdag i 

uge 3. 

 

De linje- og profilansvarlige skal have sendt deres vurderinger retur til studienævnssekretæren 

senest tirsdag i uge 4. 

 

Ansøgningerne vil blive behandlet på et studienævnsmøde i uge 6.  

 

7. Diskussion omkring sammensætningen af studienævnet 

Der er fra de studerendes side fremsat et ønske om, at studienævnets sammensætning ændres til 4 + 

4, dvs. 4 studenterrepræsentanter og 4 – repræsentanter fra det videnskabelige personale, og at det 

for de studerendes vedkommende skal være 2 bachelorstuderende og 2 kandidatstuderende. 

Formålet er, at de forskellige typer studerende kan blive bedre repræsenteret. Studienævnet var enig 

om at støtte dette ønske. Formanden for studienævnet mente i den forbindelse, at et større 

studienævn også på VIP siden bedre vil kunne dække de fagligheder, der indgår i uddannelserne. 

 

Studienævnssekretæren vil undersøge om det er muligt, og hvornår det kan have virkning fra.  

 



                                                                                      

Side 4 af 5 

8. Evaluering af studiestartsaktiviteter 

Studiestarten er gennemgående gået godt. Det blev dog påpeget, at det ikke har fungeret helt godt, 

at planlægningen af studiestarten i år var flyttet fra de faglige vejledere til lejrsjeferne, vistnok ud 

fra et harmoniseringshensyn på tværs af uddannelserne på samfundsvidenskab. Dette gav anledning 

til misforståelser. De faglige vejledere vil gerne være tovholder på planlægningen af studiestarten, 

men det er vigtigt at det er tydeligt, hvem der gør hvad. Studielederen ser også gerne, at det er de 

faglige vejledere, der er tovholdere, da hun har en mere direkte kontakt til dem end til lejrsjeferne. 

 

Martin Storgaard foreslog, at de faglige vejledere står for fagintroen, men lejrcheferne står for selve 

introdagene.  

 

Anna Lund Jepsen vil aftale med Mette Aistrup, hvem der gør hvad, næste år.  

 

Anna Lund Jepsen nævnte der måske i forbindelse med Rusturen 2015 skal tages hensyn til Odense 

kommunes arrangement ”Karrusellen”. Eventuelt kunne man overveje, om Rusturen først skal 

afvikles den anden weekend i september eller senere.  

 

9. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 Eksperimentelt speciale på samfundsvidenskab 

 

Anna Lund Jepsen orienterede om følgende. 

 Styrelsen har givet studienævnet medhold i en sag vedr. merit for projektorienteret forløb 

bestået inden kandidatuddannelsen blev påbegyndt 

 Der er blevet skrevet ud til de studerende, som har ikke har bestået de fag, der indgår i 1. 

årsprøven, hvor de bl.a. er blevet tilbudt en samtale med studielederen.  

 Anna Lund Jepsen arbejder på at få indført adgangsbegrænsning på HA meritordningen og for 

cand.merc.aud. For HA meritordningen foreslås der 40 studerende og på cand.merc.aud. 

foreslås der 50 studerende. Ydermere på cand.merc.aud. vil det blive foreslået, at der kun er 

optag i september. Om dette er hun i dialog med relevante institutledere og studieledere.  

 

10. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt.  

 

 

Referat af tillægsdagsordenen: 

 

11. Godkendelse af studieordningen 

Studieordningen for cand.merc.aud. blev behandlet på mødet.  

 

I selve studieordningen er følgende tilføjet/ændret: 

 Modeller for de Erhvervsøkonomiske suppleringsfag for studerende med HD baggrund er 

flyttet til det nye adgangsbilag. 

 Afsnit 2.3, hvor afsnit 2.3.1. og 2.3.2 er tilsvarende det i cand.merc. Der er udarbejdet et nyt 

afsnit 2.3.3. for en begyndende beskrivelse af forskelle mellem vores lokale ”profiler” i 

henholdsvis Odense og Kolding. 

 Afsnit 6.3 (tidl.) om overgang til registreret revisor er taget ud. 
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Bilaget vedrørende adgangsgivende uddannelser: 

 HD indtager jo en særstatus på cand.merc.aud. sml. cand.merc. ved at være specifikt nævnt i 

bilag til uddannelsesbekendtgørelsen som adgangsberettigede. Vi har fortsat fra 2013 

studieordningen med at denne målgruppe (foruden Erhvervsøkonomi, HA) har retskrav på 

optagelse i umiddelbar forlængelse af færdiggjort diplomuddannelse. 

 Vi havde tidligere PBA i international Sales and Marketing nævnt (på vores web sider) 

omkring mulig supplering for adgang. Vi har fagligt vurderet, at denne uddannelse ikke som 

udgangspunkt vil kunne have alle de krævede fagområder for aud indeholdt i uddannelsen / 

muligt at tage (op til max 15 ECTS) efter optagelse. Vi har derfor ikke medtaget denne 

uddannelse i bilaget. 

 Vi har generelt begrænset bilaget til at indeholde de aktuelle bachelor- og 

professionsbachelor uddannelser, som dækker vel 90-95 % af vores adgangsgrundlag. 

Skulle der være enkelte andre uddannelser, kan vi jo lave dem gå ind over en faglig 

vurdering. 

 

Studienævnet godkendte den opdaterede studieordning med tilhørende bilag. 

 

12. Opfølgning på sommereksamen 2014 

Med indkaldelsen var udsendt statistik over karakterer for sommerens eksamener på bachelor og 

kandidat samt for tidligere år. Statistikken er trukket i Whitebook, og viser blandt andet 

karakterfordeling og fordeling på beståelsesprocenter fordelt på antal forsøg. For kandidatfagene 

blev det bemærket, at beståelsesprocenten i faget Financial Accounting ligger i den lave ende. For 

bachelorfagene blev det bemærket, at beståelsesprocenten i fagene Virksomhedens Økonomi (DK 

og UK) og Samfundsøkonomiske Rammebetingelser de sidste år ligger lavere end tidligere - hvor 

de for VØ i forvejen var i den lave ende. Begge fag er fællesfag på uddannelsen, og tallene gælder 

derfor på tværs af alle campusser. 

 

Studienævnet diskuterede mulige forklaringsmodeller, og man var enige om, at afvente, om det 

udviklingsarbejde, der har været for VØ, har en effekt. Udviklingsarbejdet har til formål at aktivere 

de studerende mere henover semesteret, da det ser ud til, at en del af problemet er, at de studerende 

ikke inden eksamen har tilstrækkelig træning i at løse opgaver selvom der har været mulighed for 

dette i forbindelse med øvelsestimerne, frivillige afleveringer og i forelæsningstimerne. De 

studerende pegede på, at kan være, at det i øvelsestimerne ikke i tilstrækkelig grad er de studerendes 

besvarelser, der præsenteres, fordi de ikke er forberedte eller fordi de er tilbageholdende med at 

fremlægge løsningsforslag. Anna kontakter den fagansvarlige om dette. 

 

I forhold til Samfundsøkonomiske Rammebetingelser har studielederen allerede aftalt møde med 

den fagansvarlige for at følge op på udviklingen.  

 

 

 

Mødet sluttede kl. 14.05 

             

 

 

        Anna Lund Jepsen 

        Studienævnsformand  / Sabine Jørgensen 

            Studienævnssekretær  


