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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             2. juni 2014 
 

 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Den 27. 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). 

 

Alexander Stapelfeldt forlod mødet kl. 14.15. 

Jan Møller Jensen forlod mødet kl. 14.15. 

Morten Vestergaard-Dam (faglig vejleder) forlod mødet kl. 14.15. 

Nicolai Holme Milsø Petersen forlod mødet kl. 14.30. 

 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 6. maj 2014 
Referatet blev godkendt uden kommentarer.  

 

2. Dispensationer (lukket punkt) 

1 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

2 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

3 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

4 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

5 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

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 – imødekommet 

10 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

11 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

12 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

13 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

14 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

15 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

16 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

17 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

18 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

19 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

20 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

21 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

22 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – afvist 

23 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

24 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

25 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

26 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg og dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
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27 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

28 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved sommereksamen 2014 – imødekommet 

29 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved sommereksamen 2014 – imødekommet 

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

31 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

32 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

33 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

34 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

35 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

36 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

37 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

38 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

39 – Ansøgning om dispensation til at få ændret vilkårene for Projektorienteret forløb – afvist 

40 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

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

42 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

43 – Ansøgning om godkendelse af et individuelt studieprogram – imødekommet 

44 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

45 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

46 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

47 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

48 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

49 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

50 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

51 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afl. fristen for specialet – imødekommet 

52 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

53 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

54 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

55 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

56 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

57 – Ansøgning om dispensation for prøvevilkårene – imødekommet 

58 – Ansøgning om dispensation vedr. valgfag på cand.merc.aud. - imødekommet 

59 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

60 – Ansøgning om dispensation for reglerne omkring kandidatspecialet – imødekommet  

61 – Ansøgning om dispensation til at afl. obligatorisk opgave efter fristen – imødekomme  

62 – Ansøgning om dispensation for prøvevilkårene – afvist 

63 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg til kandidatspecialet – afvist  

64 – Ansøgning om for sen afmelding til eksamen – imødekommet 

65 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afl. fristen for BA-projektet – afvist 

 

Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 

020988 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – imødekommet 

040490 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afl. fristen for BA-projektet – imødekommet 

050166 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afl. fristen for BA-projektet – imødekommet 

050488 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afl. fristen for BA-projektet – imødekommet 

050685 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

060187 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afl. frist for obl. opgave – imødekommet 

060587 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

150992 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

151089 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 
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170980 – Ansøgning om gentilmelding til BA-projektet – imødekommet 

180488 – Ansøgning om dispensation til en ændret prøveform – imødekommet 

210390 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afl. fristen for BA-projektet – imødekommet 

221091 – Ansøgning om dispensation for prøvevilkår – imødekommet 

251279 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – imødekommet 

280690 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

301085 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afl. fristen for specialet – imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet i e-mailbaseret høringsrunde: 
010889 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afl. fristen for BA-projektet – afvist 

270492 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – afvist 

150488 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne – afvist  

 

Ansøgninger behandlet som administrativ afgørelse af studenævnssekretæren: 

020779 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afl. fristen for specialet – imødekommet 

100187 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

170390 – Ansøgning om dispensation for prøvevilkår – imødekommet 

250785 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

250785 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet  

 

3. Undervisningsevaluering (lukket punkt) 

Studienævnet gennemgik undervisningsevalueringen for foråret 2014, hvor alle fag udbudt af 

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, bortset fra fællesfag, projektorienterede forløb og 

seminar, blev evalueret. Igen i år kan studienævnet konstatere, at svarprocenten er meget lav. 

Studienævnet vil arbejde videre på at forbedre evalueringsskemaerne og spørgsmålene samt 

undervisernes motivation af de studerende i forhold til at gennemføre evalueringen. Det ser ud til, at 

de studerende har svært ved at forstå ”fakultetsspørgsmålene”, idet evalueringen viste langt mindre 

aktiverende undervisning, end der faktisk finder sted. Desuden afspejler svarmulighederne i den 

engelske udgave ikke den måde, spørgsmålet stilles på. Studielederen har henvendt sig til fakultetet 

vedrørende denne problemstilling. Det er herudover et problem, at de studerende får spørgeskemaer 

på undervisere, de ikke har. Dette skyldes, at institutterne ikke melder ændringer i lærerdækningen 

til skemaplanlæggerne. Der følges op på dette overfor institutterne. 

 

Studielederen fremlagde et forslag til opfølgning på evalueringen. Dette indeholdt forslag 

henvendelse til institutlederen for så vidt angår undervisere, der ser ud til at have udfordringer samt 

til den fagansvarlige for IT og erhvervsøkonomi/Business IT som de - ret få - studerende, der har 

svaret, er meget kritiske overfor indhold i og relevans af.   

 

4. Behandling af klage over studienævnsafgørelse (lukket punkt) 

Studienævnet behandlede klagen og fremsender udtalelse til Fakultetet.  

 

5. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 Skrivelse fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet vedr. midtvejsprøve i Skatteret 

 Ændring i profilansvarlig på cand.merc. pr. 1. juni 2014 

 SAMF-valgfag til negot.-studerende, E14 

 Ønske om afholdelse af omprøve i Business IT og It for Erhvervsøkonomer 

 Studiestart 2014 

 



                                                                                      

Side 4 af 4 

Der var ingen kommentarer til meddelelserne.  

 

6. Besøg af SUE (Den Samfundsvidenskabelige Universitetspædagogiske Enhed) 

SUEs tre medarbejdere havde bedt om mulighed for at besøge studienævnet. De informerede om 

den igangværende udvikling af krav og vejledning til fagbeskrivelsen samt nogle af de andre ting, 

der arbejdes med i forhold til udvikling af pædagogik. Desuden informerede de om, at de meget 

gerne vil hjælpe pædagogisk og anden sparring i forbindelse med arbejdet med revision af 

fagbeskrivelserne.  

 

Herefter udspandt der sig en diskussion af forskellige emner, herunder tidspunkt for revisionen, der 

for de fagansvarlige er uheldigt i forhold til andre opgaver i tilknytning til undervisningen. 

Desværre måtte flere af studienævnets medlemmer forlade mødet under diskussionen. 

 

 

7. Eventuelt 

Der var ingen punkter til eventuelt.  

 

 

Mødet sluttede kl. 14.45. 

             

 

 

 

        Anna Lund Jepsen 

        Studienævnsformand  / Sabine Jørgensen 

            Studienævnssekretær  


