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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             2. juli 2015 
 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Den 1. juli 2015 
 

Tilstedeværende:  

Anna Lund Jepsen, Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Ole B. Olesen, Nicolai Holme Milsø 

Petersen, Kristian Dalsgård-Madsen, Morten Vestergaard-Dam (faglig vejleder), Nicole 

Christiansen (faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 

 

 

Fraværende med afbud: 

Martin Storgaard Christensen 

Annemette Engelsted Jonasen 

Katja Kirkegaard (faglig vejleder) 

Klaus Kristiansen (faglig vejleder) 

  

 

1. Godkendelse af referat af møde den 9. juni 2015  

Referatet blev godkendt uden kommentarer.  

 

2. Dispensationer (lukket punkt) 

1 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

2 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

3 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

4 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

5 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

6 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

7 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

8 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

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 – afvist 

13 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

14 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

15 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

16 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

17 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist 

18 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

19 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

20 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til specialet – imødekommet 

21 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – delvist imødekommet 

22 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

23 – Ansøgning om disp. for 1. årsprøven og godkendelse af studieplan – delvist imødekommet  

24 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

25 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

26 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

27 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

28 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 
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29 – Ansøgning om 6. prøveforsøg – afvist 

30 – Ansøgning om annullering af prøveforsøg – imødekommet 

31 – Ansøgning om annullering af prøveforsøg – imødekommet 

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

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

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

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

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

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

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

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

40 – Ansøgning om dispensation til at deltage i december eksamen – afvist 

41 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til specialet – imødekommet 

42 – Ansøgning om dispensation for reglerne om tilmelding til 30 ECTS – afvist 

43 – Ansøgning om valg af vejleder fra anden campus – afvist  

44 – Ansøgning om dispensation for reglerne om tilmelding til 30 ECTS – afvist 

45 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

46 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

47 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

48 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

49 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

50 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

51 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

52 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

53 – Ansøgning om disp. for reglerne om tilmelding til 30 ECTS og alt. studieplan – imødekommet 

54 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

55 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

56 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – afvist 

57 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

58 – Ansøgning om dispensation til at få bedømt eksamensopgave – Betinget imødekommelse 

59 – Ansøgning om dispensation til at få bedømt eksamensopgave – afvist 

 

Sager behandlet i e-mailbaseret høring: 

011091 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet  

310887 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet  

 

Sager behandlet som administrativ afgørelse af studienævnssekretæren: 

220887 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

250488 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

110192 – Ansøgning om dispensation til at afl. obl. opgave efter fristen  - imødekommet 

280690 – Ansøgning om dispensation til at afl. obl. opgave efter fristen  - imødekommet 

210893 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

020988 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

 

Sager behandlet af studienævnsformanden: 

260789 – Ansøgning om for sen tilmelding til fag – imødekommet 

220490 – Ansøgning om dispensation til at afl. obl. opgave efter fristen – imødekommet 

160594 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave efter fristen – imødekommet 

290388 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave efter fristen – imødekommet 

060191 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave efter fristen – imødekommet 

090581 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
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3. Vurdering af ansøgning om påbegyndelse af kandidatuddannelse (lukket punkt) 

Studienævnet diskuterede ansøgningen, og beslutningen vil blive sendt til Optagelsen.  

 

4. Studieordninger / profil- og linjebeskrivelser 

Erhvervsøkonomi, HA: 

Studieordningen er tilpasset på følgende punkter: 

 Side 2, der angiver, med hvilke hjemler studieordningen er udarbejdet på baggrund af.  

 Punkt 2.1. Tidsfrister for studiet – henvisning til bekendtgørelse rettet, og det samme er 

studienævnets udfyldende bestemmelser 

 Punkt 2.2.2 Linjebeskrivelser – herunder tilføjelse af en linje og rettelse af titlen på en linje 

 Punkt 4.2 Betegnelse – tilføjelse omkring betegnelser for merituddannelserne 

 4.3.1. Fagtitler, ECTS-værdi, eksamensvægt samt censur/bedømmelse – ændring af 

censurformen for Samfundsøkonomiske rammebetingelser fra ekstern censur til intern.  

 Punkt 4.3.9 Tilmelding til fag, herunder valgfag – tilføjelse vedrørende Syddansk 

Universitets regler vedrørende tilmelding til 30 ECTS per semester.  

 Generelt er der rettet i studieordninger, hvor der stod ”eksamener”. Nu betegnes de som 

”prøver”. 

 Punkt 5.10 Omprøve - Tekst omkring omprøve og sygeprøve er opdateret.  

 Punkt 6.5 Overgangsregler – tekst vedrørende hvem denne studieordnings henvisninger er 

gældende for tilføjet.  

 

Studienævnet godkendte de fremsendte ændringer/tilføjelser.  

 

Cand.merc. med adgangsbilag: 

Studieordningen er tilpasset på følgende punkter: 

 Side 2, der angiver, med hvilke hjemler studieordningen er udarbejdet på baggrund af.  

 Punkt 2.2.2 Profilbeskrivelser – informationer om, hvad der skal fremgå af profilbeskrivelse 

er sat ind.  

 Punkt 3 Adgangskrav - hele afsnittet vedrørende Adgang (studienævnets udfyldende 

bestemmelser) er taget ud af selve hovedstudieordningen og opbygget på ny måde i specielt 

adgangsbilag. 

 Punkt 4.3.5 Kandidatspecialet er opdateret med en ny henvisning til 

eksamensbekendtgørelsen.  

 Punkt 5.7 Antal prøveforsøg - opdateret med tekst om at studienævnets udfyldende 

bestemmelser. 

 Punkt 5.8 Tilmelding til prøver – opdateret med ny henvisning til eksamensbekendtgørelsen 

 Punkt 5.9 Omprøve - Tekst omkring omprøve og sygeprøve er opdateret.  

 Punkt 5.13 Supplerende prøver efter optagelse på kandidatuddannelsen – tekst omkring 

tidsfrist for beståelse af supplerende uddannelsesaktiviteter 

 Punkt 6.3 Overgangsregler – tekst vedrørende hvem denne studieordnings henvisninger er 

gældende for tilføjet.  

 

Ændringerne i studieordningerne vil blive oversat til engelsk hen over sommeren.  

 

Studienævnet godkendte de fremsendte ændringer/tilføjelser.  

 

Meritordning – Erhvervsøkonomi, HA 

Gældende for årgang 2015 (1. september). 

 

Studienævnet godkendte meritordningen gældende fra 1. september 2015.  
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Bilag vedr. regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.: 

Den måde, som adgangsbilaget nu fremstår på er ny, men det meste af indholdet er det samme. 

Studienævnenes praksisregler vedr. mulig supplering (max. 2 fagområder) er skrevet ind i 

adgangsbilaget og derudover er der tilføjet to nye vurderinger, som vi har udarbejdet siden sidste år 

på:  

BSc in European Studies og IVK i International Marketing/engelsk fra Slagelse. Vurderingen af 

disse to uddannelser ligger allerede på www.SDU.dk.  

 

Studienævnet godkendte ændringen. Også dette bilag bliver oversat henover sommeren. 

 

Profilbeskrivelsen for cand.merc. Accounting and Finance, årgang 2012, version 05: 

Censurformen for fagene Advanced Corporate Finance og Derivatives and Risk Management er 

ændret fra ekstern censur til intern bedømt.  

 

Studienævnet godkendte ændringen.  

 

Profilbeskrivelsen for cand.merc. Strategy and Organization, årgang 2012, version 04: 

Faget Advanced Strategy and Organization Theory ændret titel til Research Seminar in Advanced 

Strategy and Organization Theory.  

 

Studienævnet godkendte ændringen.  

 

Linjebeskrivelser for HA i Odense:  

Generel erhvervsøkonomi, årgang 2015: 

 Mindre rettelser er foretaget, således at de rette benævnelser anvendes.  

 Censurformen for Samfundsøkonomiske rammebetingelser ændres fra ekstern til  

  intern som en konsekvensretning af godkendelse af hovedstudieordningen.  

 

Studienævnet godkendte ændringerne.  

 

Generel erhvervsøkonomi, årgang 2010, version 05: 

 Censurformen for Samfundsøkonomiske rammebetingelser ændres fra ekstern til  

  intern som en konsekvensretning af godkendelse af hovedstudieordningen.  

 

Studienævnet godkendte ændringen.  

 

International Business, årgang 2014, version 03 og årgang 2010, version 08: 

 Censurformen for Samfundsøkonomiske rammebetingelser ændres fra ekstern til  

  intern som en konsekvensretning af godkendelse af hovedstudieordningen.  

 

Studienævnet godkendte ændringen.  

 

Strategisk kommunikation årgang 2009, version 08: 

 Censurformen for Samfundsøkonomiske rammebetingelser ændres fra ekstern til  

  intern som en konsekvensretning af godkendelse af hovedstudieordningen.  

 

Studienævnet godkendte ændringen.  

 

 

 

 

 

http://www.sdu.dk/
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Business Management, årgang 2013, version 05: 

 Mindre rettelser er foretaget, således at de rette benævnelser anvendes.  

 Censurformen for Macroeconomics ændres fra ekstern til intern som en  

  konsekvensretning af godkendelse af hovedstudieordningen.  

 

Studienævnet godkendte ændringen.  

 

5. Fagbeskrivelser 

Fakultetet har fået en ny ”tolkning” vedrørende studiefremdriftsreformens krav omkring opfyldelse 

af eksamensbetingelse for at deltage i omprøve, således at vi ikke længere behøves at tilbyde de 

studerende en opgave til opfyldelse af eksamensbetingelsen mellem den ordinære prøve og 

omprøven.  

 

Dette får betydning for fagbeskrivelsen for Samfundsøkonomiske 

rammebetingelser/Macroeconomics E2015/F2016.  

 

I fagbeskrivelsen står der på nuværende tidspunkt:  

”Eksamensbetingelser: 

I andet semester stilles en obligatorisk projektopgave. Den obligatoriske projektopgave skal være 

bestået (fagnummer: 8812312) 

Opgaven stilles i februar og afleveres i marts. Opgaven kan besvares individuelt eller i grupper af 

maksimalt tre studerende. Besvarelsen skal leve op til ”Formaliakravde krav for skriftlige 

opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser” . Det maksimale omfang er henholdsvis 

10 sider (en studerende), 12 sider (to studerende) og 15 sider (tre studerende). Ved 

gruppebesvarelser skal det for de enkelte afsnit fremgå, hvem der har hovedansvaret, således at 

individuel bedømmelse er mulig.  

Opgaven bedømmes internt med bestået/ikke-bestået. Hvis opgaven bedømmes ikke-bestået, stilles 

der en særlig opgave med udgangspunkt i den afleverede projektopgave. Den særlige opgave skal 

afleveres indenfor 14 dage fra opgaven er stillet. Projektopgaven tester primært de med (*) 

markerede læremål inden for fagets emnekredse. Hvis eksamensbetingelsen ikke bestås, kan den 

studerende ikke deltage i den ordinære prøve, og et forsøg er brugt. 

 

Der vil blive mulighed for ny opgave til kvalificering af eksamensbetingelsen før omprøve, hvis 

denne ikke er opfyldt til den ordinære prøve. Den nye opgave vil tage udgangspunkt i den 

afleverede projektopgave, og en afleveringsfrist fastsættes samtidig med, at opgaven stilles. Hvis 

denne opgave ikke bestås, kan den studerende ikke deltage i omprøven og et forsøg er brugt”. 

  

Ændringsforslag, DK: 

”Eksamensbetingelser: 

I andet semester stilles en obligatorisk projektopgave. Den obligatoriske projektopgave skal være 

bestået (fagnummer: 8812312) 

Opgaven stilles i februar og afleveres i marts. Opgaven kan besvares individuelt eller i grupper af 

maksimalt tre studerende. Besvarelsen skal leve op til ”Formaliakravde krav for skriftlige 

opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser” . Det maksimale omfang er henholdsvis 

10 sider (en studerende), 12 sider (to studerende) og 15 sider (tre studerende). Ved 

gruppebesvarelser skal det for de enkelte afsnit fremgå, hvem der har hovedansvaret, således at 

individuel bedømmelse er mulig.  

Opgaven bedømmes internt med bestået/ikke-bestået. Hvis opgaven bedømmes ikke-bestået, stilles 

der en særlig opgave med udgangspunkt i den afleverede projektopgave. Den særlige opgave skal 

afleveres indenfor 14 dage fra opgaven er stillet. Projektopgaven tester primært de med (*) 

markerede læremål inden for fagets emnekredse. Hvis forudsætningen for at deltage i prøve ikke 

bestås, kan den studerende ikke deltage i prøven, og et forsøg er brugt. 
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Det er udelukkende muligt at opfylde forudsætningen for at deltage i prøve forud for ordinær prøve. 

Deltagelse i omprøven kræver således, at forudsætningen for at deltage i prøve er opfyldt før den 

ordinære prøve”. 

 

På engelsk: 

“Examination conditions: 

In the spring term, a compulsory assignment has to be handed in. Students have to pass the 

compulsory assignment. The assignment will be handed out in February, and has to be handed in 

on a date in March. The completed assignments must be in accordance with the general 

requirements for written assignments at the relevant campus. The assignments  may be issued as 

individual or group assignments. If issued made as a group assignments, the maximum size is 10 

pages (one student), 12 pages (two students and 15 pages (three students) respectively. For 

assignments issued and undertaken in groups, each student's contribution to the assignment must be 

clearly indicated to allow for an individual assessment.  

  

Marking of the assignment is internal. Passed/not passed on an individual basis. If the student does 

not pass the assignment, a new assignment of which the starting point is the compulsory assignment 

handed in will have to be handed in. The new assignment has to be handed in within two weeks 

after the assignment has been given. If the requirement for participation in the exam is not passed, 

the student cannot participate in the exam and an attempt has been used. 

 

Fulfillment of the exam requirement is only possible prior to the ordinary exam. Participation in the 

re-exam thus requires that the exam requirement is met prior to the ordinary exam”.  
 

Det oplyses, at den fagansvarlige har accepteret forslaget til ændring.  

 

Studienævnet godkendte ændringerne.  

 

6. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 Reviderede disciplinære regler overfor studerende ved Syddansk Universitet – gældende fra  

1. september 2015 

 

Meddelelser udover dagsorden: 

 Studerendes mulighed for videresendelse af e-mail nedlægges. De studerende vil blive  

 informeret om dette.  

 Studielederen kunne fortælle, at der for faget Virksomhedens økonomi del 2, efter den  

ordinære prøve i juni, vil være en dumpeproecent på 43, og et snit på 3,2 (ekskl. U og -3), 

Omgængerne har klaret sig markant bedre end tidligere. Det samlede gennemsnit dækker 

således over en dumpeprocent for omgængere på 56% (med snit på 1,9), hvorimod årgang 2014 

har et snit på 4,1 og er nede på en dumpeprocent på 33,5%. 

 

7. Eventuelt 

Der var ingen kommentarer til Eventuelt.  

 

 

Mødet startede kl. 12.15 og sluttede kl.13.40     

 

  

        Anna Lund Jepsen 

        Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 

             Studienævnssekretær 


