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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             11. februar 2015 
 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Den 10. februar 2015 
 

Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen, Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Ole Bent Olesen, Martin 

Storgaard Christensen, Nicolai Holme Milsø Petersen, Annemette Engelsted Jonasen, Katja 

Kirkegaard (faglig vejleder), Morten Vestergaard Dam (faglig vejleder), Klaus Kristiansen (faglig 

vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 

 

Fraværende med afbud: 

Nicole Christiansen (faglig vejleder) 

Kristian Dalsgård-Madsen 

 

1. Godkendelse af referat af konstituerende og ordinært møde den 13. januar 2015 
Referat af konstituerende møde blev godkendt uden kommentarer.  

Referat af ordinært møde blev godkendt uden kommentarer.  

 

2. Dispensationer (lukket punkt) 

1 – Ansøgning om dispensation for regler om 30 ECTS pr. semester – imødekommet 

2 – Ansøgning om dispensation til linjeskift – imødekommet 

3 – Ansøgning om fritagelse for Analyse af kvantitative survey data – delvist imødekommet 

4 – Ansøgning om fritagelse for Analyse af kvantitative survey data – delvist 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 endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

12 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

13 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

14 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

15 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – 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 forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

20 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – kræver yderligere behandling 

21 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

22 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

23 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

24 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 

25 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 

26 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 

27 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

28 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

29 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

30 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

31 – Dispensation til at deltage i omprøven uden at have deltaget i ordinær – imødekommet  
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32 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

33 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

34 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

35 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

36 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

37 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

38 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

39 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

40 – Ansøgning om dispensation til at skrive bachelorprojekt i foråret 2015 – imødekommet 

41 – Ansøgning om dispensation til at aflevere opgave efter fristens udløb - imødekommet 

42 – Ansøgning om dispensation i forbindelse med specialet – imødekommet 

43 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

44 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – imødekommet 

45 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – afvist 

46 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

47 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

48 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

49 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

50 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

51 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

52 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

53 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

54 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

55 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

56 – Ansøgning om dispensation til at få slettet eksamensforsøg – imødekommet 

57 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

58 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

59 – Dispensation til at deltage i omprøven uden at have deltaget i ordinær – imødekommet  

60 – Ansøgning om dispensation til yderligere vejledning ifm. BA-projekt – delvist imødekommet 

61 – Ansøgning om dispensation til yderligere vejledning ifm. BA-projekt – delvist imødekommet 

62 – Ansøgning om dispensation til yderligere vejledning ifm. BA-projekt – delvist imødekommet 

63 – Ansøgning om dispensation til at aflægge eksamen på hjemuniversitet – afvist 

64 – Dispensation til at deltage i omprøven uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 

65 – Ansøgning om dispensation i forbindelse med en eksamen – afvist 

66 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist  

67 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist  

68 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – afvist 

69 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – afvist 

70 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – afvist 

71 – Ansøgning om 6. eksamensforsøg – imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 
010890 – Henvendelse vedrørende særlige eksamensvilkår – imødekommet 

051291 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

060281 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

060991 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

080592 – Ansøgning om dispensation til at få bedømt opgave afleveret efter fristen – imødekommet 

100390 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – imødekommet 

100789 – Ansøgning om dispensation til en ændret bedømmelsesform (B/IB) – imødekommet 

110390 – Dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for BA-projekt - imødekommet 

110493 – Ansøgning om dispensation til at få bedømt opgave afleveret efter fristen – imødekommet 

110590 – Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg – imødekommet 

120693 – Ansøgning om dispensation til at få bedømt opgave afleveret efter fristen – imødekommet 
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150891 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

160188 – Ansøgning om dispensation til at få bedømt opgave afleveret efter fristen – imødekommet 

170792 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

180488 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

210592 – Genvurdering af ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – godkendt 

221093 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

221093 – Ansøgning om dispensation til 5. eksamensforsøg – imødekommet 

230590 – Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg – imødekommet 

270291 – Ansøgning om dispensation ifm. suppleringsfag – imødekommet  

270490 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

270490 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet i e-mailbaseret høring: 

050690 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

060492 – Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg – imødekommet 

080490 – Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg – imødekommet 

100391 – Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg – imødekommet 

140690 – Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg – imødekommet 

160191 – Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg – imødekommet 

180990 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – afvist 

190889 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

200186 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

210893 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

221090 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

250991 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

270491 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

280888 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

300891 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet som administrativ afgørelse af studienævnssekretæren: 

040891 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

100187 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

110289 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

130589 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

140390 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

230789 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

261089 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

271187 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

310890 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

 

3. Behandling af eksamensklage (lukket punkt)  

Studienævnet behandlede klagen og sender en udtalelse til fakultetet.  

 

4. Forretningsorden 

Forretningsordenen blev behandlet på mødet, og stk. 4 i § 1 udgår af forretningsordenen. Derudover 

blev forretningsordenen opdateret til at være gældende fra februar 2015.  

 

Forretningsordenen blev godkendt uden kommentarer.  
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5. Fagbeskrivelser  
Studienævnet godkendte følgende fagbeskrivelse for fællesfagene på cand.merc.aud. og 

Erhvervsøkonomi, HA, udbudt i efterårssemesteret 2015: 

 

Fagtitel  

(med links til Fagbasens id-nr.)  
Udfyldes af Studienævnet 

Angiv enten ”Nyt fag” eller ”Ændret samt 

ændringens art” )   
Udfyldes af Studienævnet 

Rekonstruktionsret (cand.merc.aud.) 

 

Under ”Studier” er cand.merc.aud. –deltid i Kolding 

tilføjet.  

Under ”Eksamenstidspunkt” er der tilføjet 

information for heltids- og deltidsuddannelserne. 

Microeconomics (HA engelsk) Mindre rettelse i ”Målbeskrivelse” 

Præcisering under punktet ”Eksamenstidspunkt”. 

Eksamensbetingelsen er slettet.  

Præcisering under ”Supplerende information til 

prøveformen). 

Virksomhedens økonomi (HA dansk) HA (jur.) følger ikke længere denne fagbeskrivelse.  

Mindre præcisering under punktet ”Målbeskrivelse”.  

Skemalagt undervisning rettet.  

Mindre præcisering under ”Eksamenstidspunkt”. 

Eksamensbetingelsen er slettet.  

Præcisering under ”Supplerende information til 

prøveformen. 

Tools for Quantitative Analysis (HA 

engelsk) 

En del rettelser som følge af, at den engelske version 

ikke tidligere er blevet helt opdateret som den 

danske. 

Rettelser under punktet ”Formål og sigte”.  

Rettelser under punktet ”Målbeskrivelse”. 

Rettelser under punktet ”Litteratur”. 

Skemalagt undervisning er præciseret. 

Punktet ”Undervisningsform” er præciseret.  

Mindre præcisering under ”Eksamenstidspunkt”. 

Præcisering under ”Supplerende information til 

prøveformen. 

Kvantitative analyseredskaber (HA dansk) Mindre rettelse under punktet ”Formål og sigte”.  

Rettelser under punktet ”Litteratur”. 

Skemalagt undervisning er præciseret. 

Punktet ”Undervisningsform” er præciseret.  

Mindre præcisering under ”Eksamenstidspunkt”. 

Præcisering under ”Supplerende information til 

prøveformen). 

 

Studienævnet havde enkelte kommentarer til følgende fagbeskrivelser:  

 

Fagtitel  

(med links til Fagbasens id-nr.)  

Udfyldes af Studienævnet 

Angiv enten ”Nyt fag” eller ”Ændret samt 

ændringens art” )   

Udfyldes af Studienævnet 

Erhvervsret (cand.merc.aud.) 

 

Skemalagt undervisning ændret.  

Under ”Eksamenstidspunkt” er der tilføjet 

information for heltids- og deltidsuddannelserne.  

 

Studienævnet mente ikke, at timetallet kan være 
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forskelligt med den samme fagbeskrivelse og 

eksamen og undrer sig over, at det er angivet med ca. 

for timerne i Kolding. Studienævnet peger desuden 

på, at et reduceret timetal kan give problemer i 

forhold til at leve op til kravet på 8 KT/uge. 

 

Derudover bør censurformen være internt bedømt 

som følge af ønsket om reduktion af ekstern censur. 

Skatteret (cand.merc.aud.) 

 

Under ”Studier” er cand.merc.aud. –deltid i Kolding 

tilføjet.  

Skemalagt undervisning er ændret.  

Under ”Eksamenstidspunkt” er der tilføjet 

information for heltids- og deltidsuddannelserne. 

 

Studienævnet mente at timetallet burde være 90 KT 

og ikke ca. 70 KT. Studienævnet undrer sig også 

over, at timetallet er angivet med ca. Studienævnet 

peger desuden på, at et reduceret timetal kan give 

problemer i forhold til at leve op til kravet på 8 

KT/uge. 

 

Derudover bør censurformen være internt bedømt 

som følge af ønsket om reduktion af ekstern censur. 

 

Studienævn for cand.negot. har fremsendt fagbeskrivelsen for Globalization Processes (foråret 

2015) til godkendelse i Studienævn for Erhvervsøkonomi.  

 

Faget er konstituerende fag på cand.merc. Marketing, Globalization and Culture, foråret 2015. 

 

Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen uden kommentarer.  

 

Fagbeskrivelserne for bachelorprojekterne (dansk og engelsk) er, grundet nye rettelser sendt i 

høring i de øvrige studienævn og vil blive behandlet på mødet den 24. februar eller sendt til 

behandling i en e-mailbaseret høringsrunde.  

 

6. Udbud af suppleringsfag 

Studienævnet godkendte, at suppleringsfag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense 

fremover kun vil blive udbudt på engelsk. Forslaget skyldes et ønske om at minimere antallet af 

fagbeskrivelser og antallet af personer, der skal holde speciel eksamen for studerende, der skal 

supplere. Studienævnet tilsluttede sig forslaget og mente, at det er tilstrækkeligt med et udbud på 

engelsk, fordi de studerende skal følge en kandidatuddannelse på engelsk eller i hvert fald 

regnskabsfag på engelsk (cand.merc.aud.). 

 

7. Mødedatoer for efterårssemesteret 2015 

Mødedatoer for august-december 2015 er:  

 

 18. august 2015 kl. 12.15 i mødelokalet ved Inst. for Marketing og Management, 1. sal. 

 

 22. september 2015 kl. 12.15 i mødelokalet ved Inst. for Marketing og Management, 1. sal. 

 

 20. oktober 2015 kl. 12.15 i mødelokalet ved Inst. for Marketing og Management, 1. sal. 
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 17. november 2015 kl. 12.15 i mødelokalet ved Inst. for Marketing og Management, 1. sal. 

 

 15. december 2015 kl. 12.15 i mødelokalet ved Inst. for Marketing og Management, 1. sal. 

 

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på studienævnets hjemmeside. 

 

8. Offentliggørelse for eksamensresultater – sommer 2015 

Anna foreslog at offentliggørelsesdatoen for eksamensresultaterne for sommereksamen (ordinære 

prøver i juni 2015) er 15. juli 2015. Karaktererne skal dog foreligge senest den 13. juli 2015.  

 

Dagstudieadministrationen skal dog være opmærksom på, hvornår eksaminatorer afholder deres 

ferie i forhold til ovenstående frister.  

 

Studienævnet godkendte datoerne.  

 

9. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 Decision Analysis, Tuesday 16-18 

 Ruteplan for gymnasierne – 2015 

 Adgangsbegrænsninger på HA meritordningen i Odense – Nu med garantikvotient 

 Godkendelse af linjebeskrivelser 

 Godkendelse af formand og næstformand samt udpegning af studieleder 

 Eksamensklage - Sagsnr. xx – Anmodning om afholdelse af ny prøve 

 

Meddelelse udover dagsorden: 

 Prodekanen har godkendt et ønske om frafald af garantikvotienten på HA merit ordningen for  

Odense. Dette sker på baggrund af, at Optagelsen har meddelt, at det alligevel ikke er muligt at 

administrere en garantikvotient.  

 

Der var ingen kommentarer til meddelelserne. 

 

10. Eventuelt 

Der var ingen punkter til eventuelt.  

 

 

 

Mødet sluttede kl. 13.55. 

 

 

       

       

 

         Anna Lund Jepsen 

         Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 

              Studienævnssekretær  


