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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             18. december 2014 
 

 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense 

Den 16. december 2014 

 
 

Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Martin Storgaard Christensen, 

Alexander Stapelfeldt, Nicolai Holme Milsø Petersen, Morten Vestergaard-Dam (faglig vejleder), 

Nicole Sophie Christiansen (faglig vejleder), Helle Wojcik (eksamensplanlægger) og Sabine 

Jørgensen (sekretær). 

 

Fraværende med afbud: 

Jan Møller Jensen  

Katja Kirkegaard (faglig vejleder) 

Klaus Kristiansen (faglig vejleder) 

 

Mødet startede kl. 13.00. 

Tillægsdagsordenen blev diskuteret før punkt 9. Eventuelt. 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 25. november 2014 
Studienævnet er efter referatets udsendelse af studienævnet i Kolding blevet gjort opmærksom på, 

at ændringen i forhold til, at retskrav er tilføjet for ansøgere med en HD-R, HD-F og HD-FR er sket 

i 2013, og at der derfor ikke er sket en faktuel ændring på dette område.  Studienævnet beklager at 

have overset dette. 

 

Imidlertid er der i forbindelse med udarbejdelsen af ny studieordning for 2014 og tilhørende bilag 

sket den ændring, at bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi nu står i samme underafsnit som HD-

uddannelserne, hvilket den ikke gjorde før, ligesom suppleringskravet og at det er forskelligt, ikke 

længere fremgår af studieordningen, men skal ses i et bilag. I studieordningen fra 2013 står de 

sammen med uddannelserne. Det gør de ikke længere. Studienævnet skal beklage, at vi ikke har set 

denne ændring i forbindelse med høringen vedrørende bilagene, som skete tidligere på året, fordi 

det var opfattelsen, at denne udelukkende handlede om bilaget og nogle mindre ting, som var en 

følge af studiefremdriftsreformen. Studienævnet anser det for en ændring, at de forskellige 

suppleringskrav ikke længere fremgår af studieordningen, men at uddannelserne står på fuldstændig 

lige fod. Studienævnet mener fortsat, at det er en fejl at fremføre et retskrav, der ikke findes, fordi 

det udelukkende angår bachelorer og ikke personer med en diplomuddannelse. 

 

På møde den 2. december mellem studielederne for cand.merc.aud. i henholdsvis Kolding og 

Odense samt profilansvarlig i Kolding, var der enighed om at arbejde efter at revidere 

adgangsreglerne i forbindelse med den fremtidige adgangsbegrænsning på cand.merc.aud., således 

at ingen studier fremover vil have retskrav på optagelse på uddannelsen. Dette vil blive varslet efter 

gældende regler. I forhold til beskrivelsen af adgang for HD-R, HD-F og HD-FR undersøger 

studielederen for Kolding, hvorledes dette kan håndteres i den nu gældende studieordning inden for 

gældende regler.  

 

Med ovenstående kommentarer blev referatet godkendt.  
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2. Dispensationer (lukket punkt) 

1 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

2 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

3 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

4 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

5 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

6 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

7 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

8 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

9 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

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 – delvist imødekommet 

15 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – 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 endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

20 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – afvist 

21 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

22 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

23 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – afvist 

24 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

25 – Ansøgning om fritagelse for Kvantitative analyseredskaber del 2 – imødekommet 

26 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 

27 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 

28 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 

29 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 

30 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 

31 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 

32 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 

33 – Ansøgning om dispensation til at erstatte linjefag fag – imødekommet 

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 godkendelse af alternativt valgfag – afvist 

41 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

42 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

43 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

44 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

45 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

46 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

47 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

48 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

49 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
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50 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

51 – Ansøgning om disp. til at specialet ikke afslutter uddannelsen – behandling ikke nødvendig 

52 – Ansøgning om dispensation for ECTS tilknyttet Projektorienteret forløb – afvist 

53 – Ansøgning om annullering af studienævnets afgørelse – imødekommet 

54 – Ansøgning om annullering af studienævnets afgørelse – imødekommet 

55 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 

56 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 

57 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 

58 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 

59 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – afvist 

60 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – kræver yderligere behandling 

61 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – kræver yderligere behandling 

62 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – delvist imødekommet 

63 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – kræver yderligere behandling 

64 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – delvist imødekommet 

65 – Ansøgning om dispensation til at aflevere obl. opgave samtidig med genaflevering – afvist 

66 – Ansøgning om dispensation til en ændret prøveform – afvist 

67 – Ansøgning om dispensation til en ændret prøveform – afvist 

68 – Ansøgning om dispensation til en ændret prøveform – imødekommet 

69 – Ansøgning om dispensation til en ændret prøveform – afvist 

70 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – imødekommet 

71 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – imødekommet 

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

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

74 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – imødekommet 

75 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – imødekommet 

76 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – imødekommet 

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

78 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

79 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

80 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

81 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

82 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

83 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

84 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

85 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved vintereksamen 2014/2015 – imødekommet 

86 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved vintereksamen 2014/2015 – imødekommet 

87 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved vintereksamen 2014/2015 – imødekommet 

88 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved vintereksamen 2014/2015 – imødekommet 

89 – Ansøgning om dispensation til at få karakter i stedet for Bestået/ikke bestået – imødekommet 

90 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

91 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – afvist 

92 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

93 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

94 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

95 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

96 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
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Sager behandlet af studienævnsformanden: 

020587 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  

210289 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  

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

040585 – Ansøgning om disp. til udsættelse af afleveringsfrist for BA-projekt – imødekommet 

050166 – Ansøgning om disp. til udsættelse af afleveringsfrist for BA-projekt – imødekommet 

090290 – Ansøgning om disp. til udsættelse af afleveringsfrist for BA-projekt – imødekommet 

171090 – Ansøgning om disp. til udsættelse af afleveringsfrist for BA-projekt – imødekommet 

300969 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for BA-projekt og seminar – imødekommet 

131191 – Ansøgning om dispensation til at afl. obl. opgave efter fristen – imødekommet 

300690 – Ansøgning om disp. til udsættelse af afleveringsfrist for opgave – imødekommet 

110993 – Ansøgning om dispensation til at få bedømt obl. opgave – imødekommet 

160389 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

070992 – Ansøgning om dispensation til at afl. obl. opgave efter fristen – imødekommet 

090795 – Ansøgning om dispensation til at afl. obl. opgave efter fristen – imødekommet 

171092 – Ansøgning om dispensation til at afl. obl. opgave efter fristen – imødekommet 

190893 – Ansøgning om dispensation til at afl. obl. opgave efter fristen – imødekommet 

210395 – Ansøgning om dispensation til at afl. obl. opgave efter fristen – imødekommet 

250893 – Ansøgning om dispensation til at afl. obl. opgave efter fristen – imødekommet 

270594 – Ansøgning om dispensation til at afl. obl. opgave efter fristen – imødekommet 

301179 – Ansøgning om dispensation til at afl. obl. opgave efter fristen – imødekommet 

 

3. Mødedatoer for januar og februar 2015 

Mødedatoer for januar og februar 2015 er:  

 

 13. januar 2015 kl. 12.15 i mødelokalet ved Institut for Marketing og Management, 1. sal.  

 

 10. februar 2015 kl. 12.15 i mødelokale O77.  

 

 24. februar 2015 kl. 12.15 i mødelokalet ved Institut for Marketing og Management, 1. sal.  

 

Mødedatoer for det resterende semester vil blive fastlagt på mødet i januar 2015. 

 

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på studienævnets hjemmeside. 

 

4. Fagbeskrivelser 

Fagbeskrivelsen for Leadership and Communication Management ændrer fagansvar fra Jeanette 

Lemmergaard til Mette Lund Kristensen.  

 

Studienævnet godkendte ændringen.  

 

5. Opdatering af cand.merc.-profilbeskrivelser 

Profilbeskrivelsen for cand.merc. Management of Innovation Processes, årgang 2015 blev godkendt 

uden kommentarer. Profilen ændres efter ønske fra den profilansvarlige og de ansvarlige for 

innovationsfagene, der har ønsket at erstatte to af de konstituerende fag med dette indhold med to 

andre konstituerende fag med et mere markedsorienteret indhold. Det er en udvikling i 

forskningsdækningen, der har muliggjort denne ændring. 
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Profilbeskrivelsen for cand.merc. Management of Innovation Processes, årgang 2014, version 04 er 

opdateret i punkterne 5.1., 5.2., og 6. Denne ændring er en konsekvens af ovenstående ændring. 

 

Profilbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer.  

 

Profilbeskrivelsen for cand.merc. International Business & Marketing, årgang 2015 blev godkendt 

uden kommentarer. Denne ændring er også en konsekvens af ovenstående ændring. 

 

Profilbeskrivelsen for cand.merc. International Business & Marketing, årgang 2014, version 04 er 

opdateret i punkterne 5.1., 5.2., og 6. Denne ændring er en konsekvens af ovenstående ændring. 

 

Profilbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer.  

 

6. Undervisningsevaluering E2014 (lukket punkt) 

Studienævnets medlemmer havde haft mulighed for at gennemse resultatet af evalueringen inden 

mødet. Resultatet er sendt til underviserne, relevante institutledere og den faglige del af 

undervisningsevalueringen er sendt til de fagansvarlige. Flere undervisere har kommenteret 

resultatet. 

 

Studienævnet kunne med tilfredshed konstatere, at svarprocenten er gået op i flere fag og har nået et 

næsten acceptabelt niveau. Der er desuden rigtig mange gode og konstruktive kommentarer i 

kommentarfelterne. Studienævnet mener, at dette skyldes, at underviserne har afsat tid i 

undervisningen til, at de studerende kunne svare på spørgeskemaerne. Der er dog stadig en del fag, 

hvor svarprocenten er så lav, at svarene reelt ikke kan bruges til noget. Desuden er det stadig et 

problem, at der i en del tilfælde figurerer andre undervisere på fagene end dem, der faktisk 

underviser. Det betyder, at de studerende bliver bedt om at evaluere undervisere, de ikke har haft, 

men til gengæld ikke får mulighed for at evaluere dem, de har haft. 

 

Studielederen havde gennemgået evalueringerne både enkeltvis og med udgangspunkt i den 

semesteroversigt, det nu er muligt at generere. 

 

For de fleste fag viser evalueringen, at de studerende føler, at de fag, de har, er relevante, at de 

oplever, at der er sammenhæng mellem undervisning og læringsmål, og at litteraturen samt 

undervisernes tilrettelæggelse af undervisningen støtter dem i at nå deres læringsmål og at selve 

undervisningen giver dem lyst til at deltage. Evalueringen viser også, at de studerendes indsats er 

meget svingende samt at der er nogen træthed i forhold til de mange projekter, adjunkterne skal 

gennemføre, som en del af adjunktpædagogikum. Endelig er der mange studerende, der 

kommenterer indføringen af obligatoriske opgaver i flere fag som et positivt tiltag. 

 

Der var dog fag, hvor evalueringen på forskellig måde viser, at der er udfordringer. Studielederen 

redegjorde for disse og at underviserne i de fleste tilfælde selv har meldt tilbage med konstruktive 

forslag til, hvorledes disse kan afhjælpes i fremtiden. Studielederen redegjorde desuden for sin plan 

for handling i forhold til udfordringerne. 

 

Studienævnet tog ud fra ovenstående evalueringen og studielederens plan for handling til 

efterretning. 
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7. HA Merit E2014 – Diskussion omkring garantikvotient for optagelse 

Studienævnet har tidligere besluttet, at indstille til dekanen, at der indføres adgangsbegrænsning på 

meritordningen, og at ansøgere skulle udvælges til optagelse på baggrund af motiveret ansøgning 

og samtaler.  

Studielederen har efterfølgende ønsket at ændre dette, så der indføres en garantikvotient, så det ikke 

var alle ansøgere, der skulle til optagelsessamtale, fordi arbejdsbyrden ellers kan blive betydelig 

 

Studielederen havde til mødet fremstillet en anonymiseret oversigt over kvotienter efter de 3 første 

semestre på den adgangsgivende akademiuddannelse. Ud fra dette blev det indstillet til 

studienævnet, at det indstilles til fakultetet, at der indføres en garantikvotient på 5, beregnet ud fra 

de første tre semestre på den adgangsgivende akademiuddannelse. 

 

Studienævnet støttede indstillingen, og ønsket om ændringen sendes derfor videre til Fakultetets 

godkendelse.  

 

8. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 Undervisningsmiljøprisen 2015 

 Ombedømmelse af opgaver for prøve i Kvantitative analyseredskaber 

 Vedr. samlæsning af fag 

 Profilansvar for Communication Management & Leadership 

 Ansøgningsfrister for udlandsophold 

 Tilføjelse i eksamenspensum for It, kommunikation og organisation  

 Adgangsbegrænsninger på cand.merc.aud. 

 

Der var ingen kommentarer til meddelelserne.  

 

Meddelelser udover dagsorden: 

 Aktivitetskontrol for efteråret 2014 er rykket til 1. marts 2015.  

 Studielederen har opdateret siden for speciale for cand.merc. og cand.merc.aud. og i den 

forbindelse opdelt i information til E15 og fra E15. 

 

Tillægsdagsorden: 

 

10. Studieordninger 

Det Humanistiske Fakultet har besluttet, at tilvalgsstuderende skal aflevere bachelorprojekt på 

centralfaget 15. december. Denne regel sættes i kraft fra september optaget 2015. I og med at 

Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation på nuværende tidspunkt er skemalagt med 20 

ECTS obligatoriske fag i hvert semester, og at alle valgfag (undtagen Seminar og Projektorienteret 

forløb) ligger i efteråret, vil de fleste skulle gennemføre 40 ECTS i alt i efterårssemestret (35 ECTS, 

hvis de vælger seminar eller projektorienteret forløb i foråret som valgfag) og 20 i foråret 

(alternativt 25). Den uddannelsesansvarlige har gjort studienævnet opmærksom på denne ændring, 

som hun ikke finder særlig hensigtsmæssig. 

  

Den uddannelsesansvarlige har derfor foreslået studienævnet at det obligatoriske fag Marketing (10 

ECTS) flyttes fra efterårssemesteret til forårssemestret, således at de har 30 ECTS i foråret og 25 

ECTS i efteråret. Det betyder, at det kun vil være muligt at tage valgfag i efterårssemesteret.  

 

Ændringen er godkendt af Institutleder Jeanette Lemmergaard. 
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Studienævnet godkendte ændringerne i studieordningen, som vil gælde for studerende, der optages 

på tilvalgsuddannelsen pr. 1. september 2015. 

 

9. Eventuelt 

Der blev spurgt til, om man kunne genoverveje, at der kan søges om at få godkendt 

Projektorienteret forløb med flere end de nuværende 10 ECTS. Anna meddelte, at dette var noget 

studielederne på erhvervsøkonomi er i gang med at overveje muligheden af.  

 

Der var ingen øvrige punkter under eventuelt.  

 

Anna sluttede mødet af med at takke Alexander for hans store indsats i studienævnet.  

 

 

Mødet sluttede kl. 15.30 

 

 

 

 

       

      Anna Lund Jepsen 

      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 

            Studienævnssekretær  

       

  


