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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             28. september 2015 
 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Den 22. september 2015 
 

Tilstedeværende:  

Anna Lund Jepsen, Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Ole B. Olesen, Kristian Dalsgård-Madsen, 

Jeppe Vigel Larsen, Katrine Stenvang, Mathias Kjeldsen, Morten Vestergaard Dam (faglig 

vejleder), Katja Kirkegaard (faglig vejleder), Nadine Kohlwes (faglig vejleder), Dorthe Sjørslev 

Rasmussen (sekretær) og Sabine Jørgensen (sekretær). 

 

Fraværende med afbud: 

Mette Underlien (sekretær) 

 

Fraværende uden afbud: 

Klaus Kristiansen (faglig vejleder) 

 

Katja Kirkegaard og Nadine Kohlwes forlod mødet kl. 14.00. 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 18. august 2015  

Referatet blev godkendt uden kommentarer.  

 

2. Dispensationer (lukket punkt) 

 
Sagsnr.: Emne: Beslutning: 

15 / 48806 Ansøgning om 4. prøveforsøg Imødekommet 

15 / 48828 Ansøgning om 4. prøveforsøg Kræver yderligere behandling 

15 / 50212 Ansøgning om 5. prøveforsøg Afvist 

15 / 51836 Ansøgning om 5. prøveforsøg Afvist  

15 / 53391 Ansøgning om 6. prøveforsøg Afvist  

15 / 53507 Ansøgning om 6. prøveforsøg Afvist 

15 / 54405 Ansøgning om 5. prøveforsøg Kræver yderligere behandling 

15 / 56127 Ansøgning om 5. prøveforsøg Afvist  

15 / 55108 Ansøgning om 4. prøveforsøg Afvist  

15 / 55110 Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven Afvist  

15/ 54206 Ansøgning om 4. prøveforsøg Afvist 

15 / 54207 Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven og godk. 

af alternativ studieplan 

Afvist 

 

15 / 54208 Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse Afvist 

15 / 53070 Ansøgning om 7. prøveforsøg Imødekommet 

15 / 54079 Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven Imødekommet 

15 / 53074 Ansøgning om særlige prøvevilkår ved 

vintereksamen 2015/2016 

Imødekommet 

15 / 54683 Ansøgning om særlige prøvevilkår ved 

vintereksamen 2015/2016 

Imødekommet 

15 / 53061 Ansøgning om dispensation for krav om tilmelding 

til 30 ECTS per semester 

Imødekommet  
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15 / 54082 Ansøgning om dispensation for krav om tilmelding 

til 30 ECTS per semester 

Imødekommet 

15 / 55035 Ansøgning om dispensation for krav om tilmelding 

til 30 ECTS per semester 

Imødekommet  

15 / 55418 Ansøgning om profilskifte Imødekommet  

15 / 54998 Ansøgning om ekstraordinær prøve Afvist  

15 / 54404 Ansøgning om dispensation i forbindelse med 

beståelse af suppleringsfag 

Afvist  

15 / 54194 Ansøgning om valg af vejleder fra anden campus Afvist 

15 / 51443 Ansøgning om fritagelse for KA del 2 Kræver yderligere behandling 

15 / 51458 Ansøgning om fritagelse for KA del 2 Imødekommet 

15 / 55237 Ansøgning om fritagelse for KA del 2 Imødekommet 

15 / 54421 Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Imødekommet 

15 / 55166 Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Imødekommet 

15 / 53045 Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende 

fag med andet 

Imødekommet 

15 / 54689 Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende 

fag med andet 

Imødekommet 

15 / 54845 Ansøgning om tilladelse til at erstatte linjespecifikt 

fag med andet 

Imødekommet 

15 / 55287 Ansøgning om tilladelse til at tage det konstituerende 

fag, Skatteret, i Kolding 

Imødekommet 

15 / 49681 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel  Afvist 

15 / 49687 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel  Kræver yderligere behandling 

15 / 50953 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel  Delvist imødekommet 

15 / 51124 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel  Imødekommet 

15 / 51404 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel  Delvist imødekommet 

15 / 51460 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel  Imødekommet 

15 / 51468 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel  Delvist imødekommet 

15 / 51482 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel  Delvist imødekommet 

15 / 52349 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel  Delvist imødekommet 

15 / 52596 Ansøgning om endelig godkendelse af 

meritoverførsel  

Imødekommet 

 

15 / 52605 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel  Delvist imødekommet 

15 / 54077 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel  Imødekommet 

15 / 54677 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel  Delvist imødekommet 

15 / 55139 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel  Delvist imødekommet 

15 / 55160 Ansøgning om endelig godkendelse af 

meritoverførsel  

Imødekommet 

15 / 55360 Ansøgning om endelig godkendelse af 

meritoverførsel  

Imødekommet 

15 / 55415 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel  Imødekommet 

14 / 72470 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel  

Imødekommet 

15 / 181 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Delvist imødekommet 

15 / 4492 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 
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15 / 13173 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 

15 / 13172 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 

15 / 16060 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Afvist  

15 / 25342 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 

15 / 25482 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 

15 / 28239 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 

15 / 28241 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 

15 / 28292 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Afvist 

15 / 28473 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 

15 / 28879 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Afvist 

15 / 28881 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet  

15 / 28935 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 

15 / 29427 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 

15 / 33713 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 

15 / 33714 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 

15 / 35854 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 

15 / 50482 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 

15 / 52194 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 

15 / 54872 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 

15 / 55235 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 

15 / 54847 Ansøgning om endelig godkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 

15 / 55039 Ansøgning om endelig godkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet  

 

Ansøgninger behandlet af Studienævnsformanden: 

 
15 / 54709 Ansøgning om dispensation til udsættelse af 

afleveringsfrist for specialet 

Imødekommet 

15 / 53044 Ansøgning om dispensation til udsættelse af 

afleveringsfrist for specialet 

Imødekommet 

15 / 52971 Ansøgning om dispensation til udsættelse af 

afleveringsfrist for vejlederkontrakt til specialet 

Imødekommet 

15 / 51401 Ansøgning om dispensation til udsættelse af 

afleveringsfrist for specialet 

Imødekommet 

15 / 52029 Ansøgning om dispensation for Imødekommet 



                                                                                      

Side 4 af 10 

eksamensbetingelserne til specialet 

15 / 48839 Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøve 

uden at have deltaget i ordinær prøve 

Imødekommet 

15 / 53040 Ansøgning om dispensation til at erstatte 

konstituerende fag med andet 

Imødekommet 

14 / 72470 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 

15 / 51981 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Imødekommet 

15 / 49681 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Afvist 

15 / 48835 Ansøgning om 4. prøveforsøg Imødekommet 

15 / 52334 Ansøgning om dispensation til at aflevere opgave 

efter fristen 

Imødekommet 

15 / 52336 Ansøgning om dispensation til at aflevere opgave 

efter fristen 

Imødekommet 

15 / 52517 Ansøgning om dispensation til at aflevere opgave 

efter fristen 

Imødekommet 

15 / 52972 Ansøgning om dispensation til at aflevere opgave 

efter fristen 

Imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet som administrativ afgørelse af studienævnssekretæren: 

 
15 / 52072 Ansøgning om dispensation til for sen tilmelding til 

omprøven 

Imødekommet 

15 / 52094 Ansøgning om dispensation til for sen tilmelding til 

omprøven 

Imødekommet 

15 / 52182 Ansøgning om dispensation til for sen tilmelding til 

omprøven 

Imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet i e-mailbaseret høring: 

 
15 / 52183 Ansøgning om 4. prøveforsøg Imødekommet 

15 / 52007 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

meritoverførsel 

Afvist 

 

3. Behandling af klagesager (lukket punkt) 

Studienævnet diskuterede 3 klagesager over studienævnets afgørelser. Studienævnets beslutninger 

fremsendes til Ledelsessekretariatet til videre behandling.  

 

4. Fagbeskrivelser 

Fagansvaret for HA-faget Strategi og organisation ændrer fagansvar fra Hans Eibe Sørensen til Bo 

Eriksen fra d.d.  

 

Studienævnet godkendte ændringen uden kommentarer.  

 

Under fagbeskrivelser blev valgfagsudbuddet for cand.merc. forår 2016 og prioritering af 

valgfagene i forhold til, hvordan de studerende skal tvangstilmeldes valgfag, hvis de ikke selv 

tilmelder sig, også diskuteret ud fra studielederens forslag til udbud og prioritering. Følgende fag 

blev – udover 10 ECTS seminar samt projektorienteret forløb - forhåndsgodkendt som valgfag på 

cand.merc. forår 2016: 
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Cand.merc.-profil:  Fagtitler: Prioritering af fag i forhold til 

tvangstilmelding: 

Accounting and Finance 

 

Business Strategy 
Corporate Strategy and Organization Design 
International Entrepreneurship 
International Marketing Channels 
Leadership and Organizational 

Communication 
Organization of Innovation 
Personnel Economics 
Strategic Issues in Supply Chain 

Management 
Supply Chain Links and Enterprise 

Resource Planning 

 
Elective courses offered by the Study 

Board of Economics: 
Dynamic Asset Allocation (If the course is 

a compulsory course in your curriculum, 

you cannot take the course as an 

elective) 
Econometrics with Applications 
Empirical and Computational Finance 
Housing and Urban Economics 
Industrial Economics 
Project Management and the Consultant 

Role 

1. prioritet: 

Business Strategy 

2. prioritet: 

International Entrepreneurship 

3. prioritet: 

Leadership and Organizational 

Communication 

Brand Management and 

Marketing 

Communication  

Business Strategy 

International Entrepreneurship 

International Marketing Channels 

Leadership and Organizational 

Communication 

Organization of Innovation 

Personnel Economics 

Strategic Market Creation 

 

Elective courses offered by the Study 

Board of Economics: 

Project Management and the Consultant 

Role 

1. prioritet: 

Business Strategy 

2. prioritet: 

Leadership and Organizational 

Communication  

3. prioritet: 

Organization of Innovation 

Communication 

Management and 

Leadership 

 

Business Strategy 

Corporate Strategy and Organization Design 

International Entrepreneurship 

International Marketing Channels 

Organization of Innovation 

Personnel Economics 

 

Elective courses offered by the Study 

Board of Economics:  

Project Management and the Consultant 

Role 

Elective courses offered by the Study 

Board of Political Science: 

Advanced Applied Statistics 

1. prioritet: 

Corporate Strategy and 

Organization Design 

2. prioritet: 

International Entrepreneurship 

3. prioritet: 

Organization of Innovation 

Global Logistics and 

Supply Chain 

Advanced Management Accounting (this 

course cannot be taken if you have chosen 

1. prioritet: 

Corporate Strategy and 
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Management combination 2) 

Advanced Strategy and Organization 

Theory 

Business Strategy 

Corporate Strategy and Organization Design 

Financial Accounting (this course cannot be 

taken if you have chosen combination 2) 

International Entrepreneurship 

International Marketing Channels 

Leadership and Organizational 

Communication 

Strategic Market Creation 

Organization of Innovation 

 

Elective courses offered by the Study 

Board of Economics: (course descriptions 

expected soon) 

Advanced Game Theory 

Asset Pricing 

Dynamic Asset Allocation 

Industrial Economics 

Project Management and the Consultant 

Role 

Organization Design 

2. prioritet: 

Leadership and Organizational 

Communication  

3. prioritet: 

International Entrepreneurship 

 

International Business 

and Management 

Business Strategy 

Consumption Studies 

Corporate Communication 

Leadership and Organizational 

Communication 

Organization of Innovation 

Personnel Economics 

 

Elective courses offered by the Study 

Board of Economics: 
Project Management and the Consultant 

Role 

Elective courses offered by the Study 

Board of Political Science: 

Advanced Applied Statistics 

 

Elective courses offered by the Study 

Board of Cand.Negot.: 

Globalization Processes 

1. prioritet: 

Business Strategy 

2. prioritet: 

Leadership and Organizational 

Communication  

3. prioritet: 

Organization of Innovation 

International Business 

and Marketing 

Business Strategy 

Consumption Studies 

Corporate Communication 

Corporate Strategy and Organization Design 

International Entrepreneurship 

Leadership and Organizational 

Communication 

Organization of Innovation 

 

Elective courses offered by the Study 

Board of Economics: 
Project Management and the Consultant 

1. prioritet: 

Corporate Strategy and 

Organization Design 

2. prioritet: 

Business Strategy 

3. prioritet: 

Organization of Innovation 
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Role 

Elective courses offered by the Study 

Board of Political Science: 

Advanced Applied Statistics 

Elective courses offered by the Study 

Board of Cand.Negot.: 

Globalization Processes 

International Business 

and Law 

Business Strategy 

Corporate Strategy and Organization Design 

Corporate Communication 

International Marketing Channels 

 

Elective courses offered by the Study 

Board of Economics: 

Project Management and the Consultant 

Role 

Elective courses offered by the Study 

Board of Political Science: 
Advanced Applied Statistics 

1. prioritet: 

Business Strategy 

2. prioritet: 

Corporate Strategy and 

Organization Design 

3. prioritet: 

Corporate Communication 

Management 

Accounting 

Business Strategy  

International Entrepreneurship  

Leadership and Organizational 

Communication 

Organisation of Innovation 

Personnel Economics 

Strategic Issues in Supply Chain 

Management 

Elective courses offered by the Study 

Board of Economics: 

Asset Pricing 

Dynamic Asset Allocation 

Econometrics with Applications 

Industrial Economics 

Project Management and the Consultant 

Role 

1. prioritet: 

Business Strategy 

2. prioritet: 

International Entrepreneurship 

3. prioritet: 

Leadership and Organizational 

Communication 

Management of 

Innovation Processes 

Corporate Strategy and Organization Design 

International Entrepreneurship 

International Marketing Channels 

Leadership and Organizational 

Communication 

Strategic Issues in Supply Chain 

Management 

Supply Chain Links and Enterprise 

Ressource Planning 

Strategic Market Creation 

Elective courses offered by the Study 

Board of Economics: 

Project Management and the Consultant 

Role 

1. prioritet: 

Corporate Strategy and 

Organization Design 

2. prioritet: 

International Entrepreneurship 

3. prioritet: 

Leadership and Organizational 

Communication 

Management of People Business Strategy 
Corporate Communication 

1. prioritet: 

International Entrepreneurship 
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Financial Accounting 

International Entrepreneurship 

International Marketing Channels 

Strategic Market Creation 

Organization of Innovation 

 

Elective courses offered by the Study 

Board of Economics:  
Project Management and the Consultant 

Role 

2. prioritet: 

Organization of Innovation 

3. prioritet: 

Business Strategy 

 

Marketing, 

Globalization and 

Culture 

Business Strategy 

Corporate Communication 

International Entrepreneurship 

International Marketing Channels 

Strategic Market Creation 

Organization of Innovation 

 

Elective courses offered by the Study 

Board of Economics: 

Project Management and the Consultant 

Role 

1. prioritet: 

Business Strategy 

2. prioritet: 

International Entrepreneurship 

3. prioritet: 

Organization of Innovation 

Strategy and 

Organization 

Financial Accounting 

International Entrepreneurship 

International Marketing Channels 

Leadership and Organizational 

Communication 

Strategic Market Creation 

Organization of Innovation 

Personnel Economics 

 

Elective courses offered by the Study 

Board of Economics:  
Project Management and the Consultant 

Role 

1. prioritet: 

Leadership and Organizational 

Communication 

2. prioritet: 

Organization of Innovation 

3. prioritet: 

International Entrepreneurship 

 

 

5. Diskussion af henvendelse vedrørende læseplan for suppleringsfag 

På baggrund af en henvendelse fra en meget frustreret studerende diskuterede studienævnet 

problemstillingen omkring suppleringsfagene, hvor de studerende får stillet krav om, at de skal 

supplere med en række fag og bestå disse, inden udgangen af 1. semester, men samtidig kan der 

ikke skemalægges efter det. Det betyder, at mange studerende enten ikke kan følge undervisningen i 

suppleringsfagene eller i de konstituerende fag på kandidatuddannelsen.  

 

Studienævnet anerkender, at den manglende koordinering af skemalægningen af suppleringsfag og 

fag på kandidatuddannelsen giver problemer for en del af de studerende, der skal supplere efter 

optag. Studienævnet kan dog ikke afhjælpe problemet på nuværende tidspunkt, da det ikke er 

muligt at flytte undervisning uden at det giver problemer for andre studerende. Studienævnet 

prioriterer, at de studerende, der går på de ordinære fag, hvoraf suppleringsfagene er en del, får et 

godt skema. Uanset prioritering er det dog helt umuligt at tilrettelægge undervisningen således, at 

der ikke vil være fag, hvor forelæsningerne ikke overlapper hinanden på enten suppleringsfag, 

konstituerende fag og valgfag, da der er tale om fem suppleringsfag, hvor de studerende potentielt 

skal følge to samtidig med, at der er tale om fag på 12 linjer på cand.merc. samt cand.merc.aud. 

 

Studienævnet vil kontakte Fakultetet med henblik på at undersøge, om der kan findes andre 

løsninger, da situationen ikke er holdbar i længden. Studienævnet ønsker, at der udelukkende 
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tilbydes krav om, at den studerende skal bestå en prøve inden studiestart. Studienævnet ønsker at 

det undersøges, om det vil være muligt at lade denne løsning gælde for studerende, der skal starte i 

Odense, mens studerende, der skal starte på andre campusser kan blive tilbudt betinget optag med 

tilbud om undervisning i forbindelse med de supplerende aktiviteter. 

 

6. Opfølgning på sommereksamen 2015 

Studielederen havde inden mødet udarbejdet en oversigt over karakterfordeling og andel, der i de 

enkelte fag som studienævnet har ansvaret for, var bestået i første henholdsvis andet forsøg. 

Oversigten var udsendt inden mødet. På mødet blev resultaterne diskuteret. Generelt ser det fint ud, 

men karaktergennemsnittet og den andel der består Virksomhedens økonomi set på alle byer, er 

stadig lav. Der skal derfor stadig være fokus på hvordan dette kan forbedres.  

 

Studienævnet havde ingen kommentarer til studielederens gennemgang af resultaterne for 

sommeren 2015.  

 

7. Praksis for krav til indhold i fag på udlandsophold 

På sidste studienævnsmøde vedtog studienævnet en række principper til ansøgningsprocedurer 

vedrørende forhåndsgodkendelser af meritoverførsel i forhold til, hvad de studerende skal medsende 

af informationer, og hvordan beskrivelserne af fagene skal være. I forlængelse af dette har 

studielederen indsendt en mindre ændring til, hvad der skal til, for at et fag kan forhåndsgodkendes.  

 

For nuværende står der, at fagene skal være inden for økonomi og erhvervsøkonomi. Hertil er det 

nu tilføjet, at op til 10 ECTS må være inden for andre områder af samfundsvidenskab. Desuden er 

sætning om, at faget skal være relevant for profilen fjernet, da nogle profilansvarlige har opfattet det 

sådan, at fag kun kan accepteres, hvis de er umiddelbart i tråd med profilens fokus. Det er 

studienævnets opfattelse, at en bred vifte af fag inden for det erhvervsøkonomiske område kan 

accepteres. 

Studienævnet godkendte denne tilføjelse, og hjemmesiden vil blive opdateret snarest muligt.  

 

8. Udbud af fag på engelsk på den danske HA 

Studienævnet diskuterede mulighederne for udbud af linjefagene på den danske HA i Odense med 

undervisning og dermed eksamen på engelsk.  

Det blev besluttet, at linjefag kan udbydes på engelsk. Dermed bliver der mulighed for samlæsning 

med den engelske HA, da nogle af fagene af identiske bortset fra undervisningssproget. . Fordelen 

ved muligheden for, at fagene kan udbydes på engelsk er, at der kan spares en eller flere 

fagbeskrivelser. Der kan også spares knappe undervisningsressourcer. 

 

Fælles –og fleksible fag vil stadig  udelukkende være udbudt på dansk.  

 

9. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 Igangsat initiativ under strategien om digitalt distribueret undervisning 

 Notat fra Juridisk Kontor vedr. tvangstilmelding efter 1.sep. 

 Optag med og uden supplering 

 Ændring i fagbeskrivelsen for Revisionsteori – Høring pr. e-mail 

 

Meddelelser udover dagsorden: 

Udskiftning af fag efter semesterstart: 

Studienævnsformanden informerede om, at studienævnet på næste møde eller i en høringsrunde via 

e-mail, formentlig skal behandle enkelte ansøgninger fra studerende, som har tilmeldt sig faget 

Finansiering, investering og virksomhedsstrategi men har konstateret at det er for svært for dem at 

følge, og derfor ønsker at skifte til Finansiering. Tidligere var dette ikke noget problem, og muligt 
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ifølge studieordningen, men på grund af fremdriftsreformen, kan de studerende ikke bare skifte 

fagene ud, når semesteret er i gang. De studerende er for sent blevet opmærksomme på, at et skift 

skulle være sket i de første 14 dage i september, og ingen har været opmærksomme på at informere 

om dette på 2./3. semester, da der ikke ligger egentlige valgfag på dette tidspunkt. 

 

Distribueret undervisning: 

Studienævnsformanden informerede om, at der i forbindelse med strategitiltagene er nedsat et 

udvalg, som skal kigge på, hvad der er af muligheder inden for distribueret undervisning, dvs. 

undervisning, der f.eks. foregår i Odense, men sender via video til Slagelse. I den forbindelse er det 

blevet besluttet at indstille, at HA faget Marketing udbudt i Odense skal køre som distribueret 

undervisning til Slagelse, hvor selve forelæsningerne sker i Odense. Dette skal pt. diskuteres på et 

erhvervsøkonomisk studienævnsmøde i Slagelse, da tiltaget kræver, at faget, der kører i Odense, 

udbydes i Slagelse.  

 

10. Eventuelt 

Faglig vejleder, Morten Vestergaard Dam, meddelte på mødet, at dette var det sidste 

studienævnsmøde, hvor han deltog, fordi han stopper som faglig vejleder ved udgangen af 

september 2015.  

Anna Lund Jepsen benyttede lejligheden til at takke Morten for hans indsats som faglig vejleder på 

erhvervsøkonomi. Morten har ydet en stor indsats i forbindelse med kvote 2 samtaler og som 

tovholder på diverse arrangementer. 

 

 

 

Mødet startede kl. 12.15 og sluttede kl.14.30 

  

 

  

 

 

        Anna Lund Jepsen 

        Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 

             Studienævnssekretær 


