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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             24. november 2015 
 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Den 17. november 2015 
 

Tilstedeværende:  

Anna Lund Jepsen, Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Ole B. Olesen, Jeppe Vigel Larsen, Katrine 

Stenvang, Mathias Kjeldsen, Nadine Kohlwes (faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 

 

Fraværende med afbud: 

Kristian Dalsgård-Madsen (studenterrepræsentant). 

Klaus Kristiansen (faglig vejleder). 

Katja Kirkegaard (faglig vejleder). 

 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 20. oktober 2015  

Referatet blev godkendt uden kommentarer.  

 

 

2. Dispensationer (lukket punkt) 

 

Sagsnr.: Emne: Beslutning: 

15 / 58932 Ansøgning om særlige prøvevilkår Imødekommet 

15 / 60981 Ansøgning om særlige prøvevilkår Imødekommet 

15 / 60988 Ansøgning om særlige prøvevilkår Delvist mødekommet 

15 / 61022 Ansøgning om særlige prøvevilkår Imødekommet 

15 / 61115 Ansøgning om særlige prøvevilkår Imødekommet 

15 / 61171 Ansøgning om særlige prøvevilkår Delvist imødekommet 

15 / 61174 Ansøgning om særlige prøvevilkår Imødekommet 

15 / 61483 Ansøgning om særlige prøvevilkår Imødekommet 

15 / 60438 Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven uden at 

bruge et prøveforsøg 

Imødekommet 

15 / 60729 Ansøgning om dispensation for prøveform Imødekommet 

15 / 61590 Ansøgning om dispensation til at aflevere emnevalg til 

bachelorprojekt efter fristen 

Afvist  

15 / 60751 Ansøgning om en ekstraordinær prøve Afvist  

15 / 28714 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel  Imødekommet 

15 / 43080 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel  Imødekommet 

15 / 57880 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel  Imødekommet 

15 / 61660 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 49515 Genbehandling af ansøgning om godkendelse af 

meritoverførsel 

Afvist  

15 / 60134 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 61475 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Afvist 

15 / 58976 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 58990 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 
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15 / 60140 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 60420 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 60838 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 61505 Ansøgning om godkendelse af alternativ studieaktivitet Imødekommet 

15 / 61478 Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Imødekommet 

15 / 61482 Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Imødekommet 

15 / 58995 Ansøgning om dispensation i forbindelse med suppleringsfag Afvist  

15 / 60419 Ansøgning om dispensation i forbindelse med suppleringsfag Afvist  

15 / 61480 Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag 

(Revisionsteori) 

Imødekommet 

15 / 61489 Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag 

(Revisionsteori) 

Imødekommet 

15 / 61491 Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag 

(Revisionsteori) 

Imødekommet 

15 / 61988 Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag 

(Revisionsteori) 

Imødekommet 

15 / 62004 Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag 

(Revisionsteori) 

Imødekommet 

15 / 59112 Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen 

for seminar 

Imødekommet 

15 / 61469 Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne til 

specialet 

Betinget imødekommet 

15 / 61668 Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne til 

specialet 

Betinget imødekommet 

15 / 61459 Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne til 

specialet 

Betinget imødekommet 

15 / 62002 Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne til 

specialet 

Betinget imødekommet 

15 / 62064 Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne til 

specialet 

Betinget imødekommet 

15 / 51401 Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen 

for specialet 

Imødekommet 

15 / 60979 Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen 

for specialet 

Delvist imødekommet 

15 / 58923 Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne Ansøgning ikke 

nødvendig 

15 / 58924 Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne Ansøgning ikke 

nødvendig 

15 / 61991 Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne Ansøgning ikke 

nødvendig 

15 / 61998 Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne Ansøgning ikke 

nødvendig 

15 / 61078 Ansøgning om dispensation for reglerne om tilmelding til 30 

ECTS 

Imødekommet 

15 / 56660 Genbehandling af ansøgning om dispensation for reglerne om 

tilmelding til 30 ECTS 

Afvist  

15 / 61155 Ansøgning om dispensation for reglerne om tilmelding til 30 

ECTS 

Imødekommet 

15 / 61159 Ansøgning om dispensation for reglerne om tilmelding til 30 

ECTS 

Imødekommet 

15 / 26794 Ansøgning om dispensation for reglerne om tilmelding til 30 

ECTS og godkendelse af alternativ studieplan 

Imødekommet 
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15 / 60425 Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan Imødekommet 

15 / 60570 Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan Imødekommet 

15 / 58982 Ansøgning om annullering af prøveforsøg Imødekommet 

15 / 60429 Ansøgning om annullering af prøveforsøg Imødekommet 

15 / 48817 Genbehandling af ansøgning om 6. prøveforsøg Afvist  

15 / 51836 Genbehandling af ansøgning om 5. prøveforsøg Imødekommet 

15 / 56412 Genbehandling af ansøgning om 4. prøveforsøg Imødekommet 

15 / 56659 Genbehandling af ansøgning om 5. prøveforsøg Afvist  

15 / 56364 Genbehandling af ansøgning om 4. prøveforsøg Afvist  

15 / 58921 Ansøgning om 4. prøveforsøg Imødekommet  

15 / 58978 Ansøgning om 6. prøveforsøg Imødekommet 

15 / 58925 Ansøgning om 4. prøveforsøg Afvist  

15 / 58931 Ansøgning om 4. prøveforsøg Imødekommet 

15 / 58993 Ansøgning om 5. prøveforsøg Afvist  

15 / 60133 Ansøgning om 5. prøveforsøg Afvist 

15 / 60144 Ansøgning om 4. prøveforsøg Imødekommet 

15 / 60147 Ansøgning om 4. prøveforsøg Imødekommet 

15 / 60152 Ansøgning om 4. prøveforsøg Imødekommet 

15 / 60159 Ansøgning om 6. prøveforsøg Imødekommet 

15 / 60160 Ansøgning om 5. prøveforsøg Imødekommet 

15 / 60161 Ansøgning om 4. prøveforsøg Imødekommet 

15 / 60167 Ansøgning om 4. prøveforsøg Afvist  

15 / 60173 Ansøgning om 4. prøveforsøg Afvist  

15 / 60187 Ansøgning om yderligere prøveforsøg Afvist  

15 / 60423 Ansøgning om 5. prøveforsøg Afvist 

15 / 61213 Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven Ansøgning ikke 

nødvendig 

15 / 61465 Ansøgning om 5. prøveforsøg Afvist  

15 / 61499 Ansøgning om 4. prøveforsøg Afventer dokumentation 

15 / 61611 Ansøgning om 4. prøveforsøg Afvist  

15 / 61472 Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven Afvist  

15 / 61509 Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven og dispensation 

for krav om tilmelding til 30 ECTS per semester 

Afvist 

15 / 60181 Ansøgning om 5. prøveforsøg Afvist 

15 / 61471 Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven Afvist 

15 / 60434 Ansøgning om 6. prøveforsøg Afvist 

15 / 60435 Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven Afvist 

15 / 60826 Ansøgning om 6. prøveforsøg Afvist 

15 / 60827 Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven Afvist 

15 / 60571 Ansøgning om 5. prøveforsøg Afvist 

15 / 60572 Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven Afvist 

15 / 60145 Ansøgning om yderligere prøveforsøg Imødekommet  
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15 / 60146 Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven Imødekommet 

15 / 60985 Ansøgning om 5. prøveforsøg Imødekommet 

15 / 60985 Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven Imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 

 

Sagsnr.: Emne: Beslutning: 

15 / 60972 Ansøgning om dispensation for prøveform Imødekommet 

15 / 27775 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 28938 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 57565 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

 

Til orientering var der under dette punkt vedlagt afgørelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelser på 

klagesag. 

 

 

3. Fagbeskrivelser 

 

Marketing Theory: 

Studienævnet godkendte, at fagansvaret for faget ændres fra Søren Askegaard til Niklas Woermann pr. d.d. 

 

Marketing (Marketing) – dansk udgave: 

Studienævnet godkendte, at faget vil blive udbudt som distribueret undervisning, hvilket betyder, at 

fagbeskrivelsen for foråret 2016 også er gældende for HA i Slagelse.  

 

Entrepreneurship og forretningsforståelse/Entrepreneurship and Small Business Management: 

Studielederen foreslog, at introcamp i uge 36 udelades. Arrangementer kræver mange ressourcer, og det er 

kompliceret at afvikle på grund af lokalesituationen. Fagansvarlig er indforstået med, at uge 36 ikke længere 

reserveres til denne aktivitet. 

Studienævnet støttede forslaget. Studienævnet har i denne forbindelse opmærksomhed på konsekvenser i 

forhold til planlægning af studiestart, læseplaner og opdatering af fagbeskrivelser til efteråret. 

 

Studielederen foreslog tillige ud fra 1. års frafaldet (se punkt 8), at studiestartsprøven flyttes til uge 36. Dette 

primært grundet frafaldet på Business Management, hvilket delvist må forklares ved, at der er nogle 

studerende fra udlandet der ikke møder op. 

 

 

4. Studieordninger 

 

A.  

Studienævnet har fået fremsendt følgende ændringer i studieordningsbilag vedr. meritordningen med 

ikrafttræden den 1. september 2016: 

 

1) Forslag om ændring af meritordningen, så Erhvervsjura også er obligatorisk for markedsføringsøkonomer 

optaget på Markedsføringsøkonom fra og med september 2015 med mindre, der er taget valgfag i 

Erhvervsjura.  

2) Forslag om ikke længere at have vinteroptag på meritordningen i Slagelse. Er begrundet i generel 

adgangsbegrænsning, hvor det anses for mere fornuftigt at optage direkte på HA. Herudover kan der være et 

mindre antal pladser til dygtige dimittender fra akademiet, der har mod på mere udforing i meritordningen. 

Det vurderes, at det er bedst at samle et begrænset optag om sommeren, da flowet i uddannelsen er betydeligt 

bedre med sommerstart end med vinterstart. Endelig er det økonomisk hensigtsmæssigt at samle studiestart 

til et tidspunkt. 
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3) Forslag om ændring af meritordningen, så studerende på meritordningen fra 1. september 2016 ikke 

længere er friholdt for krav vedrørende deltagelse i studiestartsprøven. En enig studielederkreds står bag 

dette forslag. 

 

Studienævnet godkendte forslaget.  

 

B. 

Studienævnet har fået fremsendt følgende i høring vedr. ændring i studieordningen for cand.merc.aud.: 

 

Vedrørende hovedstudieordningen gældende fra 1. september 2016: 

Der er sket en administrativ tilretning af tekst i relation til opdatering til nyeste bekendtgørelser og fakultære 

regler. 

 

Derudover er der følgende ændringer: 

a. Der er sket en ændring i beskrivelse af uddannelsens kompetenceprofil  

b. Al beskrivende tekst vedrørende adgang til uddannelsen er flyttet til specielt adgangsbilag, hvor 

dette bilag er væsentligt tekstligt ændret. Ændringen i cand.merc.aud. studieordningen sker for at 

ensrette måden der henvises til uddannelserne for både cand.merc.aud. og cand.merc. For cand.merc. 

er ændringen sket for denne studieordning med ikrafttræden fra 1.sep. 2015 

c. I forbindelse med en tydeliggørelse af flere profiler på cand.merc.aud. er der i studieordningen indsat 

afsnit omkring skift mellem profiler. Dette afsnit er i opbygning og indhold i størst mulig omfang 

tilpasset en tilsvarende beskrivelse i cand.merc. studieordningen. 

d. Uddannelsesbekendtgørelsen har udvidet den mulige tidsperiode til gennemførelse af supplerende 

aktivitet sideløbende med 1.sem på kandidatuddannelsen til 1. studieår, men med mulighed for at 

Universitetet kan sætte andre regler. Der er i cand.merc.aud. studieordningen tilføjet, at de 

studerende (fortsat) skal gennemføre den supplerende studieaktivitet i løbet af det første semester. 

 Samme præcisering er sket for cand.merc. studieordningen.  

(N.b. til orientering: dette med supplering gælder ikke for HD-F og HD-R gruppen) 

For så vidt angår adgangsbilaget tilhørende hovedstudieordningen gældende for 1. september 2016: 

Der er fagligt ikke ændret i bilaget, men dette er tekstligt væsentligt ændret i opbygning og beskrivelse.  

Selve opbygningen i hovedafsnit er tilsvarende det (også) nye adgangsbilag for cand.merc. 

Til orientering er adgangsbilaget for cand.merc.aud. vedhæftet, og nedenfor er sat et par punkter ind omkring 

ændringerne. Bilaget er ikke i høring som sådan, men har I bemærkninger til det, hører vi naturligvis gerne 

om det. 

- Det er tilskrevet at der ikke (mere) er retskrav på optagelse på uddannelsen. 

- Afsnit vedr. HD-R og HD-F adgang er gjort kort, det er præciseret at fagene indgår i et 

specialmodul, der udgør samlet 20 ECTS. Indhold af specialmodulet, inkl. fag, er taget ud af bilag 

vedr. adgang og alene henvist til at være beskrevet i de lokale profiler. 

 

Under opremsningen af de specifikke adgangskrav har vi præciseret, at de 15 ECTS regnskab og finansiering 

skal indeholde både internt- og eksternt regnskab samt finansiering.  

Og blokken vedr. 10 ECTS indenfor kvantitativ analyse er opdelt i 5 ECTS statistik og 5 ECTS anden 

kvantitativ analyse. 

 

Studienævnet havde ingen kommentarer til forslaget. 

 

5. Godkendelse af omprøveplan for HA/MBK, februar 2016 

Studienævnet godkendte de fremsendte planer for omprøverne i februar 2016 uden kommentarer.  

 

 

6. Godkendelse af læseplaner for foråret 2016 

Studienævnet godkendte de fremsendte læseplaner for forår 2016 uden kommentarer.  
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7. Ændring af prøveformen for faget International Service Management (udbudt for sidste gang i 

efteråret 2014) 

 

Studienævnet godkendte den ændrede prøveform uden kommentarer.  

 

 

8. Diskussion af 1. årsfrafald og endeligt optag 

Inden mødet var udsendt en opsummering af resultater vedrørende 1.årsfrafald. Dette ligger desværre til den 

høje side. En nærmere analyse viser, at frafaldet på generel erhvervsøkonomi og international business ligger 

på grænsen for, hvad det må være, mens det på Business Management og på strategisk kommunikation ligger 

noget over grænsen.  

 

Studienævnet diskuterede forskellige årsager til frafaldet. Studienævnet var enigt om, at det vil være 

formålstjenligt at sikre, at der er tale om frafald blandt studerende, der reelt er startet på uddannelsen. Dette 

forsøges sikret gennem en flytning og ændring af studiestartsprøven til uge 36.  

På strategisk kommunikation er det især studerende med lave adgangskarakterer, der falder fra. Ud fra de 

studerendes kendskab til frafaldne kan det tænkes, at nogle af disse studerende har undervurderet indholdet 

af økonomi i uddannelsen. Det blev derfor besluttet, at det er vigtigt, at dette adresseres i forbindelse med 

kvote 2 samtalerne.  

 

Herudover pegede de studerende på, at det nok er uheldigt, at titlen Virksomhedens økonomi dækker over 

mikro, når titlen på HHX dækker over regnskab, og at det ikke fremgår tydeligt, at KA indeholder 

matematik.  

 

Der var også i forvejen udsendt en analyse af tal for optag og fordeling på baggrunde. Studienævnet tog 

notatet til efterretning. 

 

 

9. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 Anmodning og dispensation vedr. digital aflevering af bachelorprojekter på Erhvervsøkonomi, HA. 

 Studieskift – mellem HA-retningerne på erhvervsøkonomi Odense (info. til studerende) 

 Regler om nedskrivning af tilmeldingskravet i forbindelse med barsel 

 Valg 2015 

 

Anna informerede om, at Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse har tilrettet deres fagbeskrivelse for IT 

for erhvervsøkonomer, således at faget kommer til at minde mere om det fag, som der udbydes i Odense med 

samme titel.  

 

 

10. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt.  

 

 

 

Mødet startede kl. 12.30 og sluttede kl. 14.35 

  

 

  

 

 

        Anna Lund Jepsen 

        Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 

             Studienævnssekretær 


