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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             1. april 2015 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
den 31. marts 2015 

 
Tilstedeværende:  
Anna Lund Jepsen, Jan Møller Jensen, Martin Storgaard Christensen, Nicolai Holme Milsø 
Petersen, Kristian Dalsgård-Madsen, Morten Vestergaard Dam (faglig vejleder), Klaus Kristiansen 
(faglig vejleder), Nicole Christiansen (faglig vejleder) og Charlotte Visbech Madsen (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Ole Bent Olesen, Mogens Nielsen, Annemette Engelsted Jonasen, Katja Kirkegaard (faglig 
vejleder). 
 
 
1.  Godkendelse af referat af møde den 24. februar 2015 og af ekstraordinært møde den  
 18. marts 2015 
 Begge referater blev godkendt uden kommentarer. 
 
 
2.  Dispensationer (lukket punkt) 

Studienævnet blev under dette punkt enigt om, at der skal aftales en praksis for administrativ 
godkendelse af endelig merit (jf. Uddannelsesbekendtgørelsen §35). Emnet sættes på 
dagsordenen til næste møde. 

 
 
Følgende ansøgninger blev behandlet på mødet: 
1 – Ansøgning om valg af vejleder fra anden campus – afvist 
2 – Ansøgning om valg af vejleder fra anden campus – afvist 
3 – Ansøgning om valg af vejleder fra anden campus – afvist 
4 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
5 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
6 – Ansøgning om annullering af tidligere afgørelse – imødekommet. 
7 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – afvist 
8 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte obligatorisk fag med andet – imødekommet 
9 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 
10 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 
11 – Ansøgning om disp. til at erstatte linjefag og godk. af studieplan – imødekommet 
12 – Ansøgning om særlig prøvevilkår ved sommereksamen 2015 – delvist imødekommet 
13 – Ansøgning om særlig prøvevilkår ved sommereksamen 2015 – imødekommet 
14 – Ansøgning om særlig prøvevilkår ved sommereksamen 2015 – imødekommet 
15 – Ansøgning om særlig prøvevilkår ved sommereksamen 2015 – imødekommet 
16 – Ansøgning om særlig prøvevilkår ved sommereksamen 2015 – delvist imødekommet 
17 – Ansøgning om særlig prøvevilkår ved sommereksamen 2015 – delvist imødekommet 
18 – Ansøgning om særlig prøvevilkår ved sommereksamen 2015 – imødekommet 
19 – Ansøgning om annullering af prøveforsøg – imødekommet 
20 – Ansøgning om 5. prøveforsøg – imødekommet. 
21 – Ansøgning om dispensation til en ændret bedømmelsesform – imødekommet 
22 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt – imødekommet 
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23 – Ansøgning om disp. til at deltage i omprøven uden at have deltaget i ordinær - 
imødekommet 
24 – Ansøgning om disp. til en ændret prøveform og yderligere prøveforsøg – delvist 
imødekommet 
25 – Ansøgning om fritagelse for Kvantitative analyseredskaber del 2 – imødekommet 
26 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven og yderligere prøveforsøg – imødekommet 
27 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
28 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven og godk. af studieplan – imødekommet 
29 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven og godk. af studieplan – imødekommet 
30 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven og godk. af studieplan – imødekommet 
31 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til specialet – afvist 
32 – Ansøgning om dispensation til at afl. bachelorprojektet i august – afvist 
33 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til bachelorprojekt - imødekommet 
34 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til fag - imødekommet 
35 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til specialet – imødekommet 
36 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til specialet – imødekommet 
37 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til specialet – imødekommet 
38 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til bachelorprojekt – delvist 
imødekommet 
39 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til bachelorprojekt – imødekommet 
40 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til specialet – imødekommet 
41 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til bachelorprojekt – delvist 
imødekommet 
42 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til bachelorprojekt – delvist 
imødekommet 
43 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
44 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
45 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
46 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 
47 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
48 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
49 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
50 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
51 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
52 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
53 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
54 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
55 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
56 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
57 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 
58 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
59 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
60 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
61 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
62 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
63 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
64 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 
65 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
66 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
67 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
68 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
69 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
70 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
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71 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 
72 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
73 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
74 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
75 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
76 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
77 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
78 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
89 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
80 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
81 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
82 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
83 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
84 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
85 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
86 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
87 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
88 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
89 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
90 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – kræver yderligere gennemgang 
(studienævnsformanden blev bemyndiget til at træffe afgørelse) 
91 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
92 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
93 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
94 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
95 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
96 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
97 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
98 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
99 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
100 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
101 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
102 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
103 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
104 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
105 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – delvist imødekommet 
106 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
107 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
108 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
109 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 
 
Ansøgninger behandlet som administrativ afgørelse af studienævnssekretæren: 
020284 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
020490 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
040391 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
080591 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
090191 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
090191 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
091087 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
110293 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
150789 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
150992 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
180184 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
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180289  – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
210888 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
211086 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
240691 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
250887 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
270390 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
300690 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
300891 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
130185 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 
211089 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 
120590 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
220989 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
271189 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
280890 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
040691 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 
150692 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 
260184 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 
300690 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 
300785 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 
300891 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 
110387 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
230381 – Ansøgning om yderligere eksamensforsøg – imødekommet 
 
Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 
170489 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
060784 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
111294 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
150382 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
300891 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
190491 – Ansøgning om yderligere eksamensforsøg – imødekommet 
220591 – Ansøgning om yderligere eksamensforsøg – imødekommet 
161293 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved vintereksamen 2014/2015 – 
imødekommet 
071090 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave efter fristen – imødekommet 
100290 – Ansøgning om dispensation i forbindelse med bachelorprojektet – imødekommet 
060389 – Ansøgning om ekstraordinær omprøve i bachelorprojektet – imødekommet 
040379 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 
120988 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
 
Ansøgninger behandlet i e-mailbaseret høring: 
031293 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – imødekommet 
040592 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – afvist 
090794 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – imødekommet 
090894 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – imødekommet 
100488 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – imødekommet 
120489 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – afvist 
150289 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – imødekommet 
150494 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – imødekommet 
190594 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – imødekommet 
190889 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – afvist 
190991 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – afvist 
210893 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – imødekommet 
210990 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – imødekommet 
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240892 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – imødekommet 
250991 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – afvist 
280789 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – imødekommet 
190889 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven - afvist 
190991 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – afvist 
220490 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
050685 – Ansøgning om yderligere eksamensforsøg – imødekommet 
110192 – Ansøgning om yderligere eksamensforsøg – imødekommet 
120589 – Ansøgning om yderligere eksamensforsøg – afvist 
150487 – Ansøgning om yderligere eksamensforsøg – imødekommet 
150992 – Ansøgning om yderligere eksamensforsøg – imødekommet 
220490 – Ansøgning om yderligere eksamensforsøg – imødekommet 
250693 – Ansøgning om yderligere eksamensforsøg – imødekommet 
280789 – Ansøgning om yderligere eksamensforsøg – imødekommet 
290893 – Ansøgning om yderligere eksamensforsøg – imødekommet 
280789 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – delvist imødekommet 
120589 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

 
 
3. Fagbeskrivelser 

 Studienævnet godkendte ændret fagansvar for faget Corporate Communication. 
 

 Studienævn for Økonomi meddeler, at 
kandidatfaget Derivativs and Risk Management ændrer bedømmelsesform fra eksternt bedømt 
til internt bedømt, 
kandidatfaget Advanced Corporate Finance bibeholder ekstern bedømmelse, 
bachelorfaget International økonomi er internt bedømt. 
 
Studienævnet havde ingen kommentarer hertil. 

 
 
4. Karakterstatistik efterårsfag 

Anna Lund Jepsen gennemgik den i forvejen udsendte udarbejdede statistik og forslag til plan 
for opfølgning. 
 
Studienævnet havde ingen bemærkninger og tog oplægget til efterretning. 

 
 
5. International sommerskole i Kolding, CSR management 

Studienævnet besluttede, at forhåndsgodkende det fremsendte CSR-fag på sommerskolen i 
Kolding som valgfag for cand.merc. Der mangler dog en beskrivelse af workload, ligesom 
målene for faget med fordel kan strammes op. 
 
I forhold til sommerskolen generelt, undrer studienævnet sig over, at der kan optjenes samlet 30 
ECTS på 6 uger.  
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6. Principper for studiestart 
Studieledelsen (hvem det så er) er ansvarlig for at opfylde principperne for studiestart. Anna 
Lund Jepsen havde til mødet opstillet en oversigt over de nye principper og en vurdering af, 
hvorvidt de enkelte punkter er opfyldt for bacheloer henholdsvis kandidat i det nuværende set-
up.  
 
De faglige vejledere blev bedt om sammen med den ansvarshavende lejrsjef at gennemgå 
oversigten til næste møde, hvor emnet sættes på dagsorden igen. Særligt skal det overvejes, om 
der kan ske en bedre gennemgang af studieordninger og eksamensregler.  
Der blev også stillet spørgsmålstegn ved, om den hidtidige opdeling med en dag med social 
intro og en anden med faglig intro er i overensstemmelse med de nye principper. 
 
Studienævnet diskuterede under punktet også muligheden af at flytte introdagene til den uge, 
der indeholder den første september som foreslået af studiestartskoordinatoren. Dette forslag 
blev vedtaget. Dermed ligger introdagene 31. august og 1. september hvorefter, der er 
introcamp. I forløbet skal der være plads til den første forelæsning i de tre fag, der ikke indgår i 
introcampen. Den almindeligt skemalagte undervisning begynder hermed uge 37. Faglige 
vejledere udarbejder et udkast til 1. uge af studiestarten. 
 
 

7. Internationale partnerskaber 
Anna Lund Jepsen har bedt fakultetet om et udtræk af den tilfredshedsundersøgelse, der 
udarbejdes af SDU International. 
 
Studienævnet har ikke ressourcer til at holde sig ajour med de forskellige uddannelsessteder, 
som studerende tager til. Studienævnet havde ikke yderligere kommentarer til oversigten. 

 
 
8. Diskussion omkring valgfag på HA Business Management 

Studienævnet besluttede at følge praksis for cand.merc.-studerende og godkendte således, at 
bachelorstuderende på HA Business Management må tage valgfag udbudt på dansk. 

 
 
9. Meddelelser 
 Der var ingen kommentarer til meddelelserne: 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder. 
 Fakultetets godkendelse af opdateret cand.merc.profil (Marketing, Globalization and Culture). 
 Fakultetets godkendelse af at der lukkes for optag i februar for CM Accounting and Finance. 
 Statistik – kvote 2 ansøgninger. 

 
 Meddelelser ud over dagsorden 

Anna Lund Jepsen orienterede kort fra det nyligt afholdte selvevalueringsseminar, som gik 
godt. Der blev på mødet bl.a. spurgt ind til ledelsesstruktur og praksis på uddannelsen.  
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10. Eventuelt 
 De faglige vejledere får i disse dage mange henvendelser fra studerende, som ikke kan få 

fat på Optagelsen hverken på campus eller per telefon, fordi mange medarbejder åbenbart 
holder ferie. Studienævnet var enigt om, at det er uheldigt, at der ikke er bemanding i 
Optagelsen til hverken personlig eller telefonisk henvendelse lige op til ansøgningsfristen 
for kandidatansøgninger. 
 

 Anna Lund Jepsen mindede studienævnet om høringen vedr. cand.merc.aud.-
studieordningen, der er sendt rundt på mail. Det er vigtigt, at studienævnets repræsentanter 
får svaret. 
 

 I forbindelse med oplysning om studiefremdriftsreformen har der desværre været givet 
forskellige beskeder omkring reglerne for vejlederaftaler til kandidatspecialer. Anna Lund 
Jepsen mener, at vejlederaftaler indgået fra og med undervisningstilmeldingen i maj 2015 
vil det være i henhold til reglerne i fagbeskrivelsen for E15. Uddannelse og Kvalitet har 
imidlertid oplyst, at vejlederaftaler ifølge nuværende fagbeskrivelse kan indgås frem til 1. 
september 2015. Anna Lund Jepsen giver endelig besked, når der foreligger en afklaring. 
 

 En del af studienævnets studenterrepræsentanter skal på udlandsophold i efterårssemestret, 
og et enkelt medlem forventer at afslutte sin uddannelse i september. Det bliver derfor 
nødvendigt at få udpeget nye medlemmer. Studenterrepræsentanterne bør tage fat i 
valgsekretariatet for en afklaring. 

 

 

Mødet startede kl. 12:15 og sluttede kl. 14:15. 
       
 
         Anna Lund Jepsen 
         Studienævnsformand  /  Charlotte Visbech Madsen 
              Sekretær 


