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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             30. oktober 2014 
 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense 

Den 28. oktober 2014 

 
 

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

Storgaard Christensen, Alexander Stapelfeldt, Nicolai Holme Milsø Petersen, Morten Vestergaard-

Dam (faglig vejleder), Katja Kirkegaard (faglig vejleder), Nicoline Sophie Christiansen (faglig 

vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 30. september 2014 
Referatet blev godkendt uden kommentarer.  

 

2. Dispensationer (lukket punkt) 

1 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel (startmerit) – imødekommet 

2 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel (startmerit) – afvist 

3 – Ansøgning om endelig 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 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 – imødekommet 

15 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

16 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

17 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

18 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet  

19 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet  

20 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet  

21 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet  

22 – Ansøgning om dispensation til linjeskift og disp. for 1. årsprøven – imødekommet 

23 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – afvist 

24 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – afvist 

25 – Ansøgning om disp. for 1. årsprøven og godk. af alternativ studieplan – delvist imødekommet 

26 – Ansøgning om 5. og 4. eksamensforsøg – imødekommet 

27 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

28 – Ansøgning om 4. og 5. eksamensforsøg – imødekommet 

29 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – afvist 

30 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

31 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

32 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 
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33 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

34 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

35 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

36 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

37 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

38 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

39 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – trukket tilbage 

40 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

41 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – trukket tilbage 

42 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

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

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

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

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

47 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse – kræver yderligere behandling 

48 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse – imødekommet 

49 – Ansøgning om dispensation i forbindelse med eksamen – imødekommet 

50 – Ansøgning om dispensation i forbindelse med eksamen – imødekommet 

51 – Ansøgning om dispensation til en ekstraordinær eksamen – afvist 

52 – Ansøgning om dispensation til en ekstraordinær eksamen – afvist 

53 – Ansøgning om disp. til at deltage i decembereksamen for exchange students - imødekommet 

54 – Ansøgning om dispensation for regler fastsat i fagbeskrivelsen – afvist 

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

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

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

58 – Ansøgning om valg af vejleder til kandidatspecialet – afvist 

59 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

60 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

61 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

62 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

63 – Ansøgning om dispensation for prøveform – imødekommet 

 

Sager behandlet af studienævnsformanden: 

070787 – Ansøgning om disp. for reglerne om tilmelding til 2. forsøg til specialet - imødekommet 

080786 – Ansøgning om dispensation i forbindelse med specialet – imødekommet 

090889 – Ansøgning om disp. til udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

121090 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

121090 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

170485 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

181288 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

220792 – Ansøgning om 7. eksamensforsøg – imødekommet 

220792 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

240489 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

241084 – Ansøgning om dispensation ifm. eksamen grundet sygdom – imødekommet 

250991 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

250991 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

260389 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

290460 – Ansøgning om disp. til udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

290460 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne - imødekommet 
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3. Klage (lukket punkt)  

Studienævnet diskuterede sagen, og besluttede at fastholde afgørelsen. 

 

4. Fagbeskrivelser  

Følgende fagbeskrivelser blev behandlet på mødet: 

 

New Market Development and Innovation (udbudt i forårssemesteret 2015): 

Den fagansvarlige ønskede de skemalagte timer ændret fra: ”3 hours weekly in 15 weeks” til ”2 x 3 

hours weekly in 11 weeks”.  

 

Studienævnet godkendte ændringen.  

 

Strategy and Management (HA Business Management - udbydes først i foråret 2016):  

Faget var tænkt til at være det samme fag som Strategi og organsation, bare på engelsk. Det har vist 

sig, at oecon.allerede udbyder dette fag på engelsk under den danske titel Strategi og ledelse og den 

engelske titel Strategy and Management. Studielederen foreslår derfor, at det er dette fag, der skal 

følges på BM. Studielederen har forespurgt hos den fagansvarlige, studielederen på økonomi, og 

institutlederen på IMM, der alle er indforståede. 

 

Studienævnet godkendte dette.  

 

Principles of Management (HA Business Management - udbydes først i efteråret 2016). Faget 

udbydes i forvejen på MMA, og da der er få studerende på denne årgang på BM, foreslår 

studielederen at faget samlæses med dette fag. Den fagansvarlige og institutlederen har været hørt. 

De er begge indforståede. 

 

Studienævnet godkendte dette. 

 

Accounting (HA Business Management - udbydes efteråret 2014/foråret 2015): 

Fagansvarlig ændres fra Mogens Nielsen til Qiang Guo. 

 

Studienævnet godkendte ændringen.  

 

International Business Management (udbudt efterårssemesteret 2014): 

Den fagansvarlige ønsker (på foranledning af flere studerende og tilskyndet af, at de mange 

studerende på holdet giver store udfordringer i forhold til at afvikle eksamen med den nuværende 

eksamensform), at prøveformen ændres fra en stedprøve i it-lokalerne til  en stedprøve, hvor de 

studerende medbringer deres egen pc med fuld internetadgang 

 

Studienævnet godkendte ændringen selvom der er tale om et fag, der allerede er i gang, da der efter 

studienævnets opfattelse er tale om bedre eksamensforhold for de studerende med den nye 

eksamensform 

 

5. Godkendelse af lokale linjebeskrivelse for HA Generel erhvervsøkonomi – Odense 

På mødet den 30. september 2014 godkendte studienævnet en ny fælles overordnet linjebeskrivelse 

for HA Generel Erhvervsøkonomi. Den fælles del af linjebeskrivelsen indeholder linjens 

betegnelse, beskrivelse af linjens fokus (inkl. linjens særlige fokusområde, fagområder samt 

centrale kompetenceområder i disse), andre forhold (særlige krav til studerende, der studerende, der 

følger linjen). 
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På mødet blev det besluttet, at Anna Lund Jepsen og Mogens Nielsen skulle arbejde videre med 

linjebeskrivelsen, således at den udgave af linjen, vi udbyder i Odense passer ind i den nye 

skabelon.  

 

Forslaget blev godkendt bortset fra, at der blev lagt en begrænsning på indholdet af 

erhvervsjuridiske fag i valgfagsdelen, således at denne maksimalt kan udgøre 5 ECTS. 

 

6. Diskussion omkring oplæring af nye studenterrepræsentanter i studienævnet (v/Nicolai 

Holme Milsø Petersen) 

Nikolai havde ønsket punktet, fordi han i starten syntes det var svært ud fra dagsorden og bilag at 

gennemskue beslutningskriterierne især for så vidt angår dispensationssagerne. Studienævnet 

diskuterede med udgangspunkt i dette, hvordan der kan sikres en bedre oplæring af 

studenterrepræsentanterne i studienævnet.  

 

Studienævnet var enige om, at der med fordel kan ske en bedre introduktion til arbejdet i 

studienævnet. Studienævnet besluttes, at der, når  nye studenterrepræsentanter indtræder i 

studienævnet, skal  planlægges et møde med formanden, hvor man sammen gennemgår, hvad der 

ligger i det, at være medlem af et studienævn, og derudover skal formanden og næstformanden 

sørge for at gennemgå materiale til dagsordenen med de nye medlemmer inden det første ordinære 

møde, således at de nye studenterrepræsentanter er godt forberedt til det første møde.  

 

7. Godkendelse af foreløbige eksamensdatoer for omprøverne i februar for CM/CMA 

Studienævnet godkendte de foreløbige eksamensdatoer for omprøverne i februar 2015 for 

cand.merc. og cand.merc.aud. uden kommentarer. 

 

8. Diskussion omkring Erhvervsøkonomis tilstedeværelse på de sociale medier 

Der har været en henvendelse til studienævnet med ønske om brug af hashtags for fag og studiet 

som sådan. Studienævnet diskuterede emnet. Studienævnet var enigt om, at det kan være forbundet 

med problemer, hvis ”officielle” personer kommunikerer om officielle emner på denne måde, da 

dette kan bevirke, at de studerende orienterer sig her og ikke på de formelle kanaler. Studienævnet 

diskuterede videre om der skulle oprettes en Facebook side, som studenterrepræsentanterne 

vedligeholdte, hvor der blev lagt information ud om, hvad der foregik i studienævnet, og hvor de 

studerende f.eks. kunne komme med forslag til ting, der kunne tages op i studienævnet. 

 

Studienævnet blev dog enigt om, at det ikke var noget, der skulle arbejdes videre på i øjeblikket, da 

dette vil kræve betydelige ressourcer af studenterrepræsentanterne.  

 

9. Diskussion af udbud af suppleringsfag 

I forbindelse med de nye regler for kandidatadgang er det besluttet, at ansøgere kan optages på 

cand.merc. med krav om supplering indenfor max. 2 fagområder i forbindelse med studiestart eller i 

løbet af det første semester. Der kan blive tale om optag med krav om prøve indenfor et 3. 

fagområde, såfremt denne afvikles virtuelt inden studiestart. Studienævnet er i den forbindelse 

blevet spurgt, hvilke fag, vi kan udbyde som supplerende uddannelsesaktivitet, og om vi ønsker at 

udbyde 5 ECTS udgaver af de fag, der er på 10 ECTS. For fællesfagene er der allerede lavet 5 

ECTS udgaver, og dette gælder også for regnskab. For virksomhedens økonomi er der tale om en 5 

ECTS udgave ud fra efterårets pensum. 

 

Det blev besluttet at udbyde de eksisterende fag på både dansk og engelsk. Det blev ydermere 

besluttet at udbyde marketing i en 5 ECTS udgave, der indebærer, at det er muligt at følge 

forelæsningerne, som udelukkende løber i den første del af semesteret og en mundtlig eksamen lige 
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herefter. Det blev besluttet, at der så vidt muligt skal udbydes 5 ECTS udgaver af Organisation med 

videnskabsteori på både dansk og engelsk samt at det eksisterende 5 ECTS finansieringsfag på 

dansk fortsat skal udbydes. Herudover skal det undersøges, om det er muligt at lave et 5 ECTS 

finansieringsfag på engelsk ud fra det fag, der findes på Business Management. Anna går videre 

med dette. 

 

10. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 ECTS for faget Green Supply Chain Management 

 Møde om exchange kandidat på SAMF 

 Dispensation – studerendes opgavevaretagelse i bestyrelsen m.v. 

 Nye muligheder for håndtering af mistanke om uregelmæssigheder ved eksamen 

 Svar fra Studienævn for Økonomi vedr. ændring i fagbeskrivelsen for Marketing (Marketing) 

 

Der var ingen kommentarer til meddelelserne.  

 

Dog præciserede Anna Lund Jepsen, at studerendes deltagelse i opgavevaretagelse i bestyrelser osv. 

ikke kan falde ind under de usædvanlige forhold, hvor man kan framelde en studerende fra til et 

eller flere fag i et studieår.   

 

Anna Lund Jepsen orienterede om, at hun deltager i et arbejde med revision af HA(jur.) 

uddannelsen. Arbejdet sker i en arbejdsgruppe med medlemmer fra IVØ, IMM og Juridisk Institut. 

Arbejdet går godt fremad og det ser ud til, at det kan lykkes at skabe en uddannelse med en god 

bredde og dybde indenfor både erhvervsøkonomi og erhvervsjura samtidig med, at der også bliver 

plads til fag, der integrerer de to fagområder.  

 

Referat af tillægsdagsordenen: 

 

 

12. Diskussion omkring udbud af cand.merc.aud. som deltidsuddannelse 

Studienævnet diskuterede muligheden for udbud af cand.merc.aud. som en deltidsuddannelse. 

Studienævnet besluttede at cand.merc.aud. ikke skal udbydes som deltidsuddannelse i Odense. 

 

13. Eventuelt 
Der var ingen punkter under eventuelt.  

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 14.10. 

 

 

       

      Anna Lund Jepsen 

      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 

            Studienævnssekretær  

       

  


