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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             21. august 2014 
 

 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Den 19. august 2014 
 

Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Jan Møller Jensen, Nicolai Holme Milsø Petersen, 

Alexander Stapelfeldt, Martin Storgaard Christensen, Morten Vestergaard-Dam (faglig vejleder) og 

Sabine Jørgensen (sekretær). 

 

Fraværende med afbud: 

Mogens Nielsen 

Katja Kirkegaard (faglig vejleder) 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 27. juni 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 meritoverførsel – imødekommet 

4 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

5 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

6 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

7 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

8 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

9 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

10 – Ansøgning om endelig godkendelse 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 – 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 4. eksamensforsøg og ændret prøveform – delvist imødekommet 

20 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

21 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

22 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

23 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

24 – Ansøgning om annullering af eksamensforsøg – afvist 

25 – Ansøgning om dispensation ifm. specialet – imødekommet 

26 – Ansøgning om dispensation ifm. specialet – imødekommet 

27 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet  

28 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
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29 – Ansøgning om dispensation til en ekstraordinær eksamen – imødekommet 

30 – Ansøgning om dispensation ifm. Virksomhedens økonomi del 2 – imødekommet  

31 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

32 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

33 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

34 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

35 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

36 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

37 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

38 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

39 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

40 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet som administrativ afgørelse af studenævnssekretæren: 

010790 – Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding – imødekommet 

020292 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

020292 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

020591 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

020989 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

021089 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

030392 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

030892 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

031185 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

040592 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

040592 – Ansøgning om disp. for 1. årsprøven og godk. af alt. studieplan – imødekommet 

040891 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

050193 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

050685 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

051291 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

060292 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

060391 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

060391 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

060489 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

060491 – Ansøgning om 6. eksamensforsøg – imødekommet 

060989 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

060991 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

071289 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – imødekommet 

080384 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

080490 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

080891 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

090683 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

090890 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

090989 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

100289 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

100390 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

100392 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

100393 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

100588 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

100790 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

101091 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 



                                                                                      

Side 3 af 6 

110791 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

111091 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

120487 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

120487 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

120789 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

121090 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

140481 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

140691 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

140982 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

150891 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

160191 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

160389 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

160492 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

160788 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

170792 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

171290 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

181094 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

190889 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

190989 – Ans. om disp. til at deltage i omprøve uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 

190991 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

200491 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

200491 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

210990 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

220490 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

220989 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

221192 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

240390 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

240392 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

240489 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

250392 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

250587 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

250592 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

250991 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

250991 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

251089 – Ansøgning om dispensation til udsættelse afl. frist for specialet – imødekommet 

251189 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

251289 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

270491 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

271187 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

280186 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

280486 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

280690 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

280789 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

280893 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

281290 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

290460 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

290890 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

291292 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

300490 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
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Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 

040883 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

050166 – Ansøgning om for sen afmelding til BA-projektet – imødekommet 

070394 – Ansøgning om dispensation til en individuel eksamensdato – imødekommet 

080590 – Ansøgning om fritagelse for KA del 2 – imødekommet 

091288 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

100392 – Ansøgning om fritagelse for KA del 2 – imødekommet 

111088 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

120588 – Disp. for 1. årsprøven, godk. af alt. studieplan og yderligere forsøg – imødekommet 

120588 – Ansøgning om disp. for 1. årsprøven og 4. eksamensforsøg – imødekommet 

150193 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

150992 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

160991 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 

181290 – Ansøgning om dispensation for prøveform – imødekommet 

220386 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave efter fristens udløb – imødekommet 

220383 – Ansøgning om 6. eksamensforsøg – imødekommet 

220792 – Ansøgning om 6. eksamensforsøg – imødekommet 

231190 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

240390 – Ansøgning om 6. eksamensforsøg – imødekommet 

250485 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

270192 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

280888 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

290493 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

300490 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet i e-mailbaseret høringsrunde: 
200788 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag – afvist 

210389 – Ansøgning om dispensation for regler fastsat i studieordningen – afvist 

210689 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag – afvist 

290592 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg og disp. for 1. årsprøven – delvist imødekommet 

030491 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

240390 – Ansøgning om dispensation til en individuel prøveform - afvist 

 

3. Godkendelse af årshjul for studienævnet 

Studienævnet godkendte årshjulet uden kommentarer.  

 

4. Diskussion af udbud af fag på det internationale program – foråret 2015 

Studienævnet diskuterede udbuddet af fag i det internationale program (exchange students). 

 

Studienævnet godkendte, at følge fag kan udbydes til i det internationale program (forår/efterår): 

 

Forår: 

 Marketing and Consumer Behaviour (Marketing) 

 Tools for Quantitative Analysis, part 2 

 Accounting, part 2 

 Business Law 

 Advanced Quantitative Analyses (får nok en anden titel inden det udbydes endeligt) 
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Efterår: 

 Entrepreneurship and Small Business Management 

 Organisation with Theory of Science (Organisation) 

 Financial Investments and Corporate Finance 

 Accounting, part 1 

 Project Management (fra Business Management) 

 Brand Management 

 International Management (det skal aftales, at faget skal udbydes på engelsk) 

 Virksomhedens økonomistyring styring (dog kun hvis faget kan udbydes på engelsk) 

 

Der kan kun optages 10 studerende pr. fag. Studienævnet ønsker, at nogle fag ikke udbydes på det 

internationale program, da de løber kontinuert over et helt år. 

 

5. Valgfag for HA studieåret 2014/2015 

Studienævnet diskuterede valgfagsudbuddet for HA-studerende i efterårssemesteret 2015. Der er 

den udfordring, at der nu skal være et udbud til Business Management, hvorfor der er behov for at 

større udbud på engelsk, end hvad der hidtil har været. 

 

Faget Business Research Methods vil ikke blive udbudt i efteråret 2015.  

 

Særligt for HA Business Management: 

Faget International Management ønskes udbudt på engelsk, således at faget også kan udbydes til 

HA Business Management.  

 

De to erhvervsøkonomiske seminarer og projektorienteret forløb vil også blive udbudt på engelsk til 

HA Business Management. 

 

Faget Krisekommunikation og PR ønskes udbudt på engelsk, således at faget også kan udbydes til 

HA Business Management.  

 

Enterprise Resource Planning / ERP-systemer vil for efteråret 2015 blive udbudt men der vil være 

en pladsbegrænsning på 34. 

 

Fagene The Economics of European Integration, An Introduction to Economic History og Labour 

Market Economics ønskes udbudt til HA Business Management. Fagene er udbudt af Studienævn 

for Økonomi. Der vil blive rettet henvendelse til Studienævn for Økonomi med henblik på en 

godkendelse af disse fag. 

 

Derudover skal Studienævn for Cand.Negot. spørges, om HA-studerende kan følge fagene 

Kultursociologi og International Business. 

 

Faget Virksomhedens økonomistyring styring ønskes udbudt på engelsk, hvis det er muligt.  

 

6. Opfølgning på kommunikationsindsatsen i forbindelse med det foregående år 

Anna orienterede om, at hun i dag har været til møde med Kom.samf. Hun har allerede selv været 

igennem de orange sider (siderne til kommende studerende), så de sider er opdateret. De nuværende 

markedsføringsaktiviteter fungerer, og der er ikke behov for yderligere markedsføringsaktiviteter. 
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I forbindelse med Kvote 2 samtalerne oplyste Kom.Samf., at de er villige til at vise de studerende 

rundt, der skal til samtale, således at eventuelle kommende studerende får et indblik i universitetet., 

hvis det kunne koordineres, så det ikke optager for mange ressourcer. 

 

Der var ingen yderligere kommentarer til dette punkt.  

 

7. Orientering om markedsføringsaktiviteter i efteråret - særligt brobygning v. Morten 

Morten orienterede om status på Studiepraktikken 2014 (brobygning). Programmet er nu fastlagt til 

2 dage. Den første dag vil være en fællesdag for HA og Oecon. Her kommer Studenterhuset bl.a. og 

fortæller om det at være studerende i Odense.  

På andendagen vil programmet være linjespecifikt, og der vil bl.a. være oplæg fra tidligere 

cand.merc.-studerende.  

 

8. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 

Anna kunne meddele, at der nu er ansat to nye faglige vejledere, som starter omkring den 1. 

september. De to nye faglig vejledere kommer til at primært at vejlede på HA Business 

Management og cand.merc. 

 

Anna orienterede om, at hun havde deltaget i uddannelsesdagen på Erhvervsøkonomi sammen med 

Martin Storgaard. Uddannelsesdagen afholdes 1-2 gange om året med deltagelse af studieledere og 

næstformænd for de erhvervsøkonomiske studienævn. Denne gang var omdrejningspunktet 

”Internationalisering” og udvikling af cand.merc. Per Servais var bl.a. med for at komme med et 

oplæg til diskussionerne. Det var en rigtig god dag og der kom nogle gode ideer frem. 

 

Til orientering er der udarbejdet en ny formaliavejledning for skriftlige opgavebesvarelser i 

rapportform på erhvervsøkonomiske uddannelser i Odense. Vejledningen foreligger på engelsk og 

dansk. 

 

9. Eventuelt 

Der blev spurgt til, om der er muligt at øge antallet af studienævnsmedlemmer for at dække de 

mange linjer og profiler bedre. Punktet vil blive diskuteret på næste studienævnsmøde.  

 

Der var ikke flere punkter til eventuelt. 

 

 

Mødet sluttede kl. 14.15 

             

 

 

 

        Anna Lund Jepsen 

        Studienævnsformand  / Sabine Jørgensen 

            Studienævnssekretær  


