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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             13. marts 2014 
 

 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Den 11. marts 2014 
 

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

Stapelfeldt (næstformand), Martin Storgaard Christensen, Nicolai Holme Milsø Petersen, Morten 

Vestergaard Dam (faglig vejleder), Katja Kirkegaard (faglig vejleder), Martin Fruergaard Sørensen 

(faglig vejleder), Carina Jennifer Haslev (faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 

 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 11. februar 2014 
Referatet blev godkendt uden kommentarer.  

 

2. Dispensationer (lukket punkt) 

1 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Ressourcestyring og SCM – imødekommet 

2 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i kandidatspecialet – kræver yderligere behandling 

3 – Ansøgning om 6. eksamensforsøg i Finansiering – imødekommet 

4 – Ansøgning om dispensation for prøveformen i Organization of Innovation – imødekommet 

5 – Ansøgning om disp. for 1. årsprøven og godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

6 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

7 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

8 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

9 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

10 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

11 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

12 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

13 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

14 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

15 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

16 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

17 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

18 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

19 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

20 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

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 godkendelse af endelig meritoverførsel – delvist imødekommet 

28 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

29 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

30 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
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31 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

32 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

33 – Ansøgning om dispensation for prøveformen i IMC – imødekommet 

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

35 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

36 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

37 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

38 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

39 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

40 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

41 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

42 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – Ansøgning trukket tilbage 

43 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med seminar – afvist 

44 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

45 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

46 – Ansøgning om disp. for 1. årsprøven og godk. af alternativ studieplan – forhåndsgodkendt 

47 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i VØ del 1 og organisation – imødekommet 

48 – Ansøgning om disp. til at forsvare kandidatspecialet før 90 ECTS er bestået – imødekommet 

49 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 

50 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog ved sommereksamen 2014 – imødekommet 

51 – Ansøgning om disp. til at aflevere obl. opgave samtidig med genaflevering – imødekommet 

52 – Ansøgning om disp. for 1. årsprøven og godk. af alt. studieplan – kræver yderligere behandling 

53 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i VØ del 1 og organisation – kræver yderligere behandling 

 

Ansøgninger behandlet som administrativ afgørelse af studenævnssekretæren: 

020779 – Ansøgning dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 

030392 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

040379 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

080190 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

090892 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

110592 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

200389 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

230592 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

250191 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

260184 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

310191 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

310383 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 

010392 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

030392 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Organisation – imødekommet 

030892 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Virksomhedens økonomi del 1 – imødekommet 

040592 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Organisation og KA del 1 – imødekommet 

050685 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Organisation – imødekommet 

090989 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

131079 – Ansøgning om for sen afmelding til reeksamen – imødekommet 

150487 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Organisation – imødekommet 

160191 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Organisation – imødekommet 

160686 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

171090 – Ansøgning om for sen afmelding til reeksamen – imødekommet 
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170792 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Organisation – imødekommet 

171092 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Organisation – imødekommet 

190392 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Organisation – imødekommet 

200287 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Virksomhedens økonomi del 1 – imødekommet 

200485 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

220490 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Organisation – imødekommet 

240585 – Disp. til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 

240693 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Organisation – imødekommet 

240791 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Organisation – imødekommet 

250291 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

290191 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Organisation – imødekommet 

290585 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Skatteret – imødekommet 

 

3. Behandling af klage over studienævnsafgørelse (lukket punkt) 

Studienævnet besluttede at fastholde tidligere afgørelse.  

Den studerende vil blive informeret om studienævnets afgørelse. 

 

4. Uddannelsesberetningen 

Materiale til uddannelsesberetningen (forslag til SWOT og handlingsplan, oversigt over nøgletal og 

karakterer i fagene) var udsendt til studienævnets medlemmer. Anna fortalte, at hun sammen med 

Sabine har afholdt møde med de linjeansvarlige på bachelor og de profilansvarlige på kandidat. 

Møderne var meget konstruktive, og der kom godt input fra deltagerne. 

 

Anna redegjorde for de påtænkte tiltag, som ligger i forlængelse af de diskussioner, der i forvejen 

har fundet sted i studienævnet. Der var ikke yderligere kommentarer til udkastet til 

uddannelsesberetning. 

 

5. Godkendelse af foreløbig eksamensplan for bachelor i erhvervsøkonomi, HA, Tilvalg i 

MBK og CM/CMA (sommereksamen 2014) 

De foreløbige eksamensplaner for sommeren 2014 blev godkendt uden kommentarer.  

 

Studienævnet besluttede, at resultaterne for de ordinære eksamener skal foreligge inden den 15. juli 

2014, og dette skal fremgå af eksamensplanerne. Studienævnssekretæren sørger for, at 

Eksamensplanlæggerne bliver orienteret herom. 

 

6. Studienævnsansvaret for faget Finansiel Risikostyring  

Studienævn for Økonomi har fremsendt en anmodning om at overtage studienævnsforankringen af 

bachelorfaget Finansiel Risikostyring fra efteråret 2014.  

 

Årsagen hertil er, at den nuværende, ændrede undervisning i erhvervsøkonomifaget Finansiering 

ikke længere giver de nødvendige forudsætninger for at kunne følge faget, men det gør faget 

Finansiering, investering og virksomhedsstrategi, som er udbudt af Studienævn for Økonomi.  

 

Faget vil derfor ikke blive udbudt som et forhåndsgodkendt valgfag for 

erhvervsøkonomistuderende. Erhvervsøkonomistuderende, der har bestået faget Finansiering, 

investering og virksomhedsstrategi, kan søge studienævnet om at følge faget Finansiel 

Risikostyring som alternativt valgfag.  

 

Studienævnet besluttede at imødekomme denne anmodning, og overdrager pr. d.d. hermed 

studienævnsforankringen til Studienævn for Økonomi.  
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7. Undervisningsevaluering for foråret 2014 

Studienævnet besluttede, at samtlige fag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense skal 

evalueres. Ligeså vil samtlige undervisere på fagene også blive evalueret.  

 

Undervisningsevalueringen vil finde sted på samme tidspunkt for alle fag, og forventes at løbe over 

en uge. Det blev prioriteret at bruge ressourcer på at opfordre underviserne til at afholde 

evalueringerne i forbindelse med underviserne frem for at prøve at finde ud af, hvornår den enkelte 

underviser gerne vil have evalueringen. Evalueringen forventes at starte i slutningen af april. Jan og 

Anna blev bemyndiget til at se på, om spørgsmålene fra sidste år kan genbruges og hvis ikke, at 

foretage de nødvendige justeringer. Sabine undersøger, om det er muligt at samle alle typer 

evaluering for det enkelte fag i ét, samlet skema, så de studerende skal svare på så få skemaer som 

muligt. 

 

8. Forespørgsel vedr. ændring af eksamensformen for Business Strategy samt Corporate 

Strategy & Organization Design 

Studienævnet har modtaget en henvendelse fra to studerende, der ønskede, at prøveformen i fagene 

Business Strategy og Corporate Strategy & Organization Design blev ændret fra skriftlige 

stedprøver til skriftlige hjemmeopgaver. Begrundelsen herfor var, at de igennem hele semesteret 

skal præsentere og diskutere cases i plenum, hvorfor det – ifølge de studerende – gav mest mening, 

at man også gav den mulighed ved eksamen.  

 

Derudover gav de studerende som begrundelse, at de har noter på og er vant til at bruge egne 

computere, samt at de er blevet anbefalet at benytte notat- og artikelprogrammer, som ikke kan 

flyttes til SDU’s computere. De studerende mener, at det vil resultere i lavere karakterer, hvis de 

ikke kan anvende disse redskaber til eksamen.  

 

Ved begge eksamener tilladt at have sine noter med på et USB-stik, hvilket betyder, at de ikke 

burde komme til at mangle de noter, som de har liggende på deres egne computere.  

 

De fagansvarlige har meddelt studienævnet, at de har talt med holdet om problemstillingen, og at de 

var nået til enighed om at prøveformerne var, som de skulle være. 

 

På baggrund af dette besluttede studienævnet at afvise anmodningen.  

 

9. Dannelse af øvelseshold – bør det være ud fra studieretninger allerede på 1. semester? 

Anna Lund Jepsen fremlagede et forslag om, at øvelsesholdene i fremtiden bliver oprettet ud fra 

studieretninger allerede på 1. semester. Studienævnet var enigt i dette forslag. 

 

Øvelsesholdende for de studerende, der påbegynder bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 

pr. 1. september 2014, vil derfor blive oprettet ud fra de valgte studieretninger. Skulle de studerende 

skifte studieretning på 2. semester, skal de studerende blot flyttes til et øvelseshold fra den 

studieretning, de ønsker at skifte til. Dette anses ikke for at være et problem, da forholdsvis få 

studerende skifter studieretning efter studiestarten. 
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10. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 Udbud af valgfag for HA-studerende 

 Udbud af valgfag for HA-studerende for fag udbudt af andre studienævn 

 Udbud af valgfag for merit-studerende (HA) 

 Ændring af prøveformen i International Økonomi 

 Mulige problemer ift. at dansk skulle blive anvendt på HA Business Management 

 Linjeansvarlige Ole B. Olesen har sammen med Anna afholdt et evalueringsmøde med de  

studerende på Business Management. Der var godt fremmøde og de studerende var meget 

konstruktive. Derfor gav mødet godt input i forhold til justeringer i studiestartsprogrammet for 

denne linje næste år. 

 

Der var ingen kommentarer til meddelelserne.  

 

11. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt.  

 

 

Mødet sluttede kl. 13.50 

       

       

 

        Anna Lund Jepsen 

        Studienævnsformand  / Sabine Jørgensen 

            Studienævnssekretær  


