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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             1. oktober 2014 
 

 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense 

Den 30. september 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) og Sabine Jørgensen (sekretær). 

 

 

Fraværende med afbud: 

Nicoline Sophie Christiansen (faglig vejleder) 

Klaus Kristiansen (faglig vejleder) 

 

Alexander Stapelfeldt forlod mødet kl. 13.55. 

Nicolai Holme Milsø Petersen forlod mødet kl. 14.15. 

 

Punkter 7, og punkt 6. blev diskuteret inden punkt 5. 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 9. september 2014 
Af punkt 6 i referatet fremgår det, at ansøgninger fra studerende, der søger oversøiske 

udvekslingspladser skal være fremsendt senest i uge 2. Dette er ikke korrekt. Studienævnet aftalte 

uge 1.   

 

Referatet blev herefter godkendt.  

 

2. Dispensationer (lukket punkt) 

1 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte linjespecifikt fag med andet – afvist  

2 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte linjespecifikt fag med andet – afvist 

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

4 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

5 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

6 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – 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 – imødekommet 

11 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

12 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

13 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

14 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

15 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

16 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

17 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

18 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 
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19 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

20 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

21 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

22 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

23 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

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

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

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

27 – Ansøgning om annullering af meritoverførsel grundet fejl (startmerit) – imødekommet 

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

29 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel (startmerit) – delvist imødekommet 

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

31 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

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

33 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

34 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

35 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

36 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

37 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – afvist  

38 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – afvist 

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

40 – Ansøgning om 4. og 5. eksamensforsøg – kræver yderligere behandling 

41 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – kræver yderligere behandling 

42 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

43 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

44 – Ansøgning om 4. og 5. eksamensforsøg – afvist 

45 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – afvist 

46 – Ansøgning om 7. eksamensforsøg – kræver yderligere behandling 

47 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – kræver yderligere behandling 

48 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – afvist 

49 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – afvist 

50 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

51 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

52 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

53 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven og godk. af alternativ studieplan – imødekommet 

54 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

55 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

56 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg til kandidatspecialet – afvist 

57 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

58 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

59 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

60 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – afvist 

61 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

62 – Ansøgning om annullering af eksamensforsøg – afvist 

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

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

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

66 – Ansøgning om dispensation til at aflægge eksamen i december – afvist 

67 – Ansøgning om dispensation til en ekstraordinær eksamen (genbehandling) – imødekommet 

68 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved vintereksamen 2014/2015 – delvist imødekommet 
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69 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne – afvist 

70 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne – imødekommet 

71 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne – imødekommet 

72 – Ansøgning om dispensation for prøveformen i Projektorienteret forløb – imødekommet 

73 – Ansøgning om dispensation for prøveformen i Projektorienteret forløb – imødekommet 

74 – Ansøg. om disp. til at skrive specialet på dansk – kræver ikke behandling af studienævnet 

75 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

76 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

77 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

78 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

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

80 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel (startmerit) – delvist imødekommet 

81 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel (startmerit) – kræver yderligere behandling 

82 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel (startmerit) – kræver yderligere behandling 

83 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

 

3. Fagbeskrivelser  

Følgende fagbeskrivelse blev behandlet på mødet: 

 

Fagtitel: 

 
Ændringer: Kommentarer: 

Advanced Management 

Accounting 

 

Formål er ændret. 

Litteratur: ca. antal sider er angivet.  

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt.  

Advanced Strategy and 

Organisation Theory 

Forudsætninger er tilføjet.  

Formål, Indhold og Målbeskrivelse er 

ændret.  

Litteratur: Præcisering. 

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Suppl. Information til prøveform: 

Præcisering. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Analyse af kvantitative 

survey data 

(Videregående 

kvantitative analyser) 

Forudsætninger er tilføjet.  

Formål, Indhold og Målbeskrivelse er 

ændret.  

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Analysis of 

Quantitative Survey 

Data 

(Advanced Quantitative 

Analysis) 

Nyt fag på HA BM. Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Bench Marking Based 

Ressource Allocation 

 

Nyt fag på HA BM. 

 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Business IT Forudsætninger, Formål, Indhold og 

Målbeskrivelse er ændret. 

Litteratur: Præcisering. 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 
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Fagtitel: 

 
Ændringer: Kommentarer: 

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Eksamensbetingelse: Præcisering. 

Business Strategy Forudsætninger, Formål, Indhold og 

Målbeskrivelse er ændret. 

Litteratur: Præcisering. 

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Eksamensbetingelse: Præcisering. 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Consumption Studies 

 

Forudsætninger, Formål, Målbeskrivelse er 

ændret.  

Litteratur: ca. antal sider er angivet.  

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Eksamensbetingelse er tilføjet. 

Eksamenssprog er ændret til kun at være på 

engelsk. 

Suppl. Information til prøveform: 

Præcisering. 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Corporate 

Communication 

 

Målbeskrivelse ændret. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamensbetingelse fjernet (Beståelse af gl. 

fag) 

Eksamenssprog: Ændret (OBS! Når 

underviseren er på plads, kan man ændre 

eksamenssproget til også være på dansk, 

hvis det viser sig at være muligt. (det er 

nemmere at tilføje end at slette) 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Corporate Strategy and 

Organization Design 

Forudsætninger, Formål, Indhold og 

Målbeskrivelse er ændret.  

Litteratur: ca. antal sider er angivet.  

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Eksamensbetingelse fjernet (Beståelse af gl. 

fag) 

Eksamensbetingelse: Præcisering af 

varighed. 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Decision Analysis Nyt valgfag på cand.merc. 

 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Financial Accounting Forudsætninger, Formål og Indhold er 

ændret.  

Litteratur: ca. antal sider er angivet.  

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 
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Fagtitel: 

 
Ændringer: Kommentarer: 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Green Supply Chain 

Management 

Nyt valgfag på cand.merc. 

 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

International BtB 

Markedsføring 

 

Forudsætninger, Formål og målbeskrivelse 

er ændret.  

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Suppl. Information til prøveform: 

Præcisering. 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

International 

Entrepreneurship 

 

Forudsætninger og Indhold er ændret.  

Litteratur: ca. antal sider er angivet.  

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

International 

Management 

 

Forudsætninger, Formål, Indhold og 

Målbeskrivelse er ændret. 

Litteratur: ca. antal sider er angivet.  

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Eksamensbetingelse er tilføjet. 

Censurform ændret til intern censur. 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

International Marketing 

Channels 

 

Forudsætninger, Formål, Indhold og 

Målbeskrivelse er ændret.  

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

It for 

Erhvervsøkonomer 

 

Forudsætninger og Formål er ændret.  

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Suppl. Information til prøveform: 

Præcisering. 

Det skal tilføjes hvor lang tid, 

der er afsat til eksamen. 

Godkendt. 

Leadership and 

Organizational 

Communication 

Forudsætninger, Formål og Målbeskrivelse 

er ændret.  

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Markeds- og 

kommunikationsanalyse 

 

Forudsætninger, Formål, Indhold og 

Målbeskrivelse er ændret. 

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Markedskommunikatio

n og reklame 

 

Målbeskrivelse er ændret.  

Litteratur: ca. antal sider er angivet.  

Skemalagt undervisning: Præcisering. 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 
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Fagtitel: 

 
Ændringer: Kommentarer: 

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Eksamensbetingelse: Præcisering. 

Suppl. Information til prøveform: 

Præcisering. 

Market and 

Communication 

Ethnography 

Formål og Målbeskrivelse er ændret.  

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Marketing (Marketing) 

(Engelsk version) 

Ny fagtitel. 

Formål, Indhold og Målbeskrivelse er 

ændret. 

Litteratur: Præcisering. 

Skemalagt undervisning er ændret. 

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Prøveform til eksamensbevis: Ændret. 

Suppl. Information til prøveform: ændret. 

Ændringerne er aftalt med Inst. 

for Marketing og Management 

Er sendt til høring ved 

Studienævn for Økonomi 

 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Marketing (Marketing) 

(Dansk version) 

 

Ny fagtitel. 

Forudsætninger, Formål, Indhold og 

Målbeskrivelse er ændret. 

Litteratur: Præcisering. 

Skemalagt undervisning er ændret. 

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Prøveform til eksamensbevis: Ændret. 

Suppl. Information til prøveform: ændret. 

Ændringerne er aftalt med Inst. 

for Marketing og Management 

Er sendt til høring ved 

Studienævn for Økonomi 

 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Matematik 

 

Opdateringer ikke modtaget fra den 

fagansvarlig.  

 

Behandling udsat. 

Mathematics 

 

Opdateringer ikke modtaget fra den 

fagansvarlig.  

Behandling udsat. 

New Market 

Development & 

Innovation 

Fagansvaret er ændret. 

Forudsætninger, Formål og Indhold er 

ændret. 

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Suppl. Information til prøveform: 

Præcisering. 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Organisationforståelse 

og –kulturanalyse 

Formål og målbeskrivelse er ændret.  

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Prøveform til eksamensbevis ændret. 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 
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Fagtitel: 

 
Ændringer: Kommentarer: 

Suppl. Information til prøveform: ændret. 

Organization of 

Innovation 

 

Forudsætninger, Formål, Indhold og 

Målbeskrivelse er ændret. 

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Eksamensbetingelse: Præcisering. 

Suppl. Information til prøveform: 

Præcisering. 

Censurform ændret fra ekstern censur til 

internt bedømt. 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Personnel Economics 

 

Forudsætninger, Formål, Indhold og 

Målbeskrivelse er ændret.  

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Project Management Nyt fag på HA BM. 

 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Project and Trainee 

Period 

Fagbeskrivelse er nu gældende for Efteråret 

2014 og foråret 2015. 

Suppl. Information til prøveform: Korrekt. 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Regnskab (supplerende 

til cand.merc.) 

 

Ingen ændringer. Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Strategi og organisation 

 

Forudsætninger, Formål, Indhold og 

Målbeskrivelse er ændret. 

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Eksamensbetingelse er tilføjet. 

Suppl. Information til prøveform: Ændret. 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Strategic Issues in 

Supply Chain 

Management 

Forudsætninger, Formål og Målbeskrivelse 

er ændret.  

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Eksamenssprog: Ændret (OBS! Når 

underviseren er på plads, kan man ændre 

eksamenssproget til også være på dansk, 

hvis det viser sig at være muligt. (det er 

nemmere at tilføje end at slette) 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 

Supply Chain Links and 

Enterprise Ressource 

Planning 

Forudsætninger, Formål og Målbeskrivelse 

er ændret.  

Undervisningsform: læringsaktiviteter er 

tilføjet. 

Eksamenstidspunkt: Præcisering. 

Eksamenssprog: Ændret (OBS! Når 

Ingen kommentarer fra 

studienævnet. Godkendt. 
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Fagtitel: 

 
Ændringer: Kommentarer: 

underviseren er på plads, kan man ændre 

eksamenssproget til også være på dansk, 

hvis det viser sig at være muligt. (det er 

nemmere at tilføje end at slette) 

 

4. Godkendelse af profilbeskrivelse og linjebeskrivelser 

Følgende cand.merc.-profilbeskrivelser blev behandlet på mødet: 

 

International Business and Management: 

Faget International Management/International Entrepreneurship ændrer censurform fra ekstern 

censur til Internt bedømt. 

Ændringen blev godkendt af studienævnet. 

 

International Business and Law: 

Faget International Management/International Entrepreneurship ændrer censurform fra ekstern 

censur til Internt bedømt. 

Ændringen blev godkendt af studienævnet. 

 

Management of Innovation Processes: 

Faget Organization of Innovation ændrer censurform fra ekstern censur til Internt bedømt. 

Ændringen blev godkendt af studienævnet. 

 

Følgende HA-linjebeskrivelser blev behandlet på mødet: 

International Business, årgang 2010: 

Faget Marketing og forbrugeradfærd (Marketing) ændre fagtitel til Marketing (Marketing). 

Ændringen blev godkendt af studienævnet.  

 

International Business, årgang 2014: 

Faget Marketing og forbrugeradfærd (Marketing) ændre fagtitel til Marketing (Marketing). 

Ændringen blev godkendt af studienævnet.  

 

Strategisk Kommunikation: 

Faget Marketing og forbrugeradfærd (Marketing) ændre fagtitel til Marketing (Marketing). 

Ændringen blev godkendt af studienævnet.  

 

Generel Erhvervsøkonomi: 

Faget Marketing og forbrugeradfærd (Marketing) ændre fagtitel til Marketing (Marketing). 

Ændringen blev godkendt af studienævnet.  

 

Herudover behandlede studienævnet på mødet forslag til 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). 

 

Tilretningen er skrevet ind i den skabelon, som hvert studienævn, der udbyder linjen Generel 

Erhvervsøkonomi, skal anvende. Til den fælles skabelon føjes de konkrete, lokale fag og 

beskrivelse af, hvordan disse hænger sammen med krav til kompetencer. 
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Afsnit 1-3 er ENS fremover uanset hvilken campus /studienævn, linjen Generel Erhvervsøkonomi 

udbydes fra, dvs afsnit: 

 Linjens betegnelse 

 Beskrivelse af linjens fokus (inkl. linjens særlige fokusområde samt centrale 

kompetenceområder) 

 Andre forhold (særlige krav til studerende, der følger linjen) 

Afsnit 4 (linjens opbygning) og 5 (diagram) nævner det fælles for linjen, og alle de tilsatte ”xxxx” 

er der, hvor vi hver især skal sætte tekst ind på vores respektive fag, ECTS, etc, der udbydes under 

linjen Generel. 

 

Studienævnet godkendte det fremsendte oplæg, og Anna Lund Jepsen og Mogens Nielsen arbejder 

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

nye skabelon. Dette vil kun kræve mindre ændringer og kun på områder, vi i forvejen gerne vil 

skærpe formuleringen af. Anna og Mogens forventer at have det klar til næste studienævnsmøde.  

 

Studienævnet mente, at diagrammet over uddannelsens opbygning var udformet på en måde, så man 

kunne tro, at mange linjefag skulle være 5 ECTS. Det er ikke meningen. Anna lovede at følge op, så 

diagrammet ikke kan misforstås. 

 

5. Optag på cand.merc.aud. og cand.merc.  

Studienævnet diskuterede kort efterårets optag. Anna nævnte, at det er første gang, der har været 

adgangsbegrænsning, og at det har været en udfordring at ramme det antal, vi gerne vil optage, fordi 

en del, der bliver tilbudt plads, ikke kommer i sidste ende. Det er lykkedes meget godt, men der kan 

godt overbookes lidt mere til næste optag. 

 

Der har været meget stor søgning til cand.merc.aud. og derfor er det ønskeligt med 

adgangsbegrænsning på denne uddannelse. 

 

Studienævnet diskuterede herudover, at optaget er spredt på mange linjer, og der var enighed om at 

det bør overvejes, om der kan reduceres i antallet af linjer. 

 

6. Adgangsbegrænsning på cand.merc.aud. i Odense og på meritordningen på HA i Odense 

Der blev diskuteret om der skal være en adgangsbegrænsning på meritordningen på HA i Odense og 

på cand.merc.aud. i Odense, og i givet fald, hvor mange pladser, der skulle udbydes.  

 

Studienævnet besluttede, at der bør indføres adgangsbegrænsning på meritordningen på HA i 

Odense, og at max. pladser skal være 30. Ansøgere til optag bør udvælges ved hjælp af noget, der 

ligner Kvote 2 med motiverede ansøgninger og samtale.  

Studienævnet diskuterede indførelse af adgangsbegrænsning på erhvervsøkonomi, HA 

sammenholdt med mulig dimensionering i fremtiden samt det faktum, at det kan være, at flere på 

grund af de nye forhold vedr. optagelse på cand.merc. vil søge optagelse på meritordningen. 

Studienævnet mener, at der bør være en fornuftig balance mellem antallet af optagne via KOT og på 

meritordningen. Studienævnet mener, at hvis der er et begrænset antal pladser bør disse først og 

fremmest gå til dem, der gennemfører alle 3 år på uddannelsen. På den baggrund ønskede 

studienævnet, at den koordinerende studieleder bedes overveje, om man burde se på, om der 

generelt bør indføres adgangsbegrænsning på meritordningen.  

 

Studienævnet besluttede, at der bør indføres adgangsbegrænsninger på cand.merc.aud. i Odense og 

at max. pladser skal være 50.  
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Ydermere blev det besluttet, at vinteroptag på cand.merc.aud. i Odense ikke længere bør være 

muligt.  

 

Studienævnssekretæren sender studienævnets beslutninger videre til godkendelse ved Fakultetet.  

 

7. Diskussion omkring hensyntagen til skiferier i eksamensperioderne 

Studienævnet diskuterede på anmodning fra studerende, indskrevet på tilvalg i Marketing, Branding 

og Kommunikation, om der skulle tages hensyn til skiferier i forbindelse med planlægningen af 

eksamensdatoerne.  

 

Studienævnet var enigt om ikke at ændre den tidligere praksis om, at der ikke skal tages hensyn til 

skiferie/ferier generelt i forbindelse med planlægningen af eksamensdatoerne.  

 

Det påpeges igen, at hele Januar/Februar og Juni/August er eksamensperioder, og det forventes 

derfor, at der ikke planlægges skiferier eller andre ferier i disse perioder.  

 

Studienævnet påpeger yderligere, at der heller ikke vil blive givet dispensation til at deltage i 

omprøver fordi man ikke kunne deltage i den ordinære prøve grundet ferie.  

 

I materialet er anvendt betegnelsen sam.fak som udbyder af skiferien. Studienævnet bringer dette 

videre til fakultetet og beder fakultetet om at følge op på sagen, hvis de finder det hensigtsmæssigt. 

 

8. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 Eksamen i Organisation med videnskabsteori 

 Sammensætning af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense 

 Orientering om udskrivning af valgTema 1 – tilmelding: Spørgsmål om skæv ECTS-fordeling 

 

Anna Lund Jepsen orienterede om, at hun i går er fratrådt som koordinerende studieleder. Prodekan 

Ole Friis overtager indtil videre opgaven. Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense er fortsat 

ansvarshavende studienævn for fællesfag og studieordningen i øvrigt. 

 

Anna Lund Jepsen orienterede ydermere om, at vejlederaftalerne til bachelorprojekter og 

kandidatspecialer nu er digitaliseret.  

 

Der var ingen kommentarer til meddelelserne.  

 

 

9. Eventuelt    

Der var ingen punkter til eventuelt.  

 

 

Mødet sluttede kl. 14.25. 

             

 

 

        Anna Lund Jepsen 

        Studienævnsformand  / Sabine Jørgensen 

            Studienævnssekretær  


