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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             11. marts 2016 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 16.2.2016 
 

Tilstedeværende: 
Anna Lund Jepsen, Jan Møller Jensen, Ole B. Olesen, Katrine Stenvang, Mads Venø Troelsen, Hanny 
Ammal Abdi (faglig vejleder), Sara Ketelsen (faglig vejleder), Nadine Kuhlwes (faglig vejleder), Dorthe 
Sjørslev Rasmussen (stedfortrædendende referent) 
 
Afbud: 
Mogens Nielsen, Mathias Kjeldsen, Helle Lyngborg (fungerende studienævnssekretær) 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 26. januar 2015 
Referatet blev godkendt uden kommentarer.  
 
2. Dispensationer (lukket punkt) 
 
Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 
 

Sagsnr.: Emne: Beslutning: 

16/5358 
dispensation fra tilmeldingskrav og 
yderligere prøveforsøg godkendt 

16/5332 forhåndsgodkendelse  godkendt 
16/5363 forhåndsgodkendelse godkendt 
16/5391 forhåndsgodkendelse delvist imødekommet 
16/5321 forhåndsgodkendelse afvise  
16/5388 projektorienteret forløb afvise 
16/5348 forhåndsgodkendelse delvist godkendt 
16/5380 endelig merit delvist godkendt 
16/5329 forhåndsgodkendelse godkendt 
16/5326 forhåndsgodkendelse godkendt 
16/5331 forhåndsgodkendelse delvist godkendt 
16/5368 forhåndsgodkendelse godkendt 
16/5383 forhåndsgodkendelse godkendt 
16/5327 forhåndsgodkendelse godkendt 
16/5389 forhåndsgodkendelse godkendt 
16/5341 yderligere eksamensforsøg imødekomme 
16/2364 individuel opgave Ikke en sag 
16/4689 ekstra eksamensforsøg imødekomme 
16/4692 ekstra eksamensforsøg godkendt 
16/5351 forhåndsgodkendelse  godkendt 

16/4712 
forlænget afleveringsfristen til 
specialet godkendt 

16/5337 ekstra eksamensforsøg godkendt 
16/5317 ekstra eksamensforsøg afvist 
16/5345 ekstra eksamensforsøg afvist 
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15/56190 ekstra eksamensforsøg afvise 
16/5338 udsættelse af bachelor-projekt godkendt 
16/5319 endelig merit godkendt 
 16/7539 ekstra eksamensforsøg afvist 
15/56660 genbehandling af tidligere sag afvise 
16/5343 annulleret eksamensforsøg godkendt 
16/5349 ekstra eksamensforsøg afvist 
16/5330 udskyd specialeaflevering afvist 
16/5354 anden prøveform afvise 
16/5334 for sen tilmelding til eksamen godkendt 
16/5377 yderligere eksamensforsøg godkendt 
16/5324 yderligere eksamensforsøg afvise 
16/5336 yderligere eksamensforsøg afvise 
16/5373 yderligere eksamensforsøg afvist 
16/6051 tage benchmarking godkendt 

 
Ansøgning behandlet af studienævnsformanden: 
 
Sagsnr.: Emne: Beslutning: 

16/6655 Udskyd eksamensaflevering godkendt 
 
 
3. Opfølgning på statistik vedr. studietid og dimittendbonus (i h.h.t. udsendte bilag) 
 
ALJ præsenterede kort det udsendte bilagsmateriale. 
Det blev understreget, at der er fokus på arbejdet med og omkring færdiggørelse, og de forhold, der knytter 
sig hertil. 
 
Overordnet set kræver bacheloruddannelsen, HA ikke den store opmærksomhed. Der ses generelt god 
fremdrift og pæn opfyldelse af målsætninger. 
 
Overordnet set kan cand.merc. og aud. give mulige udfordringer fremadrettet. Der er ikke lige meget 
forsinkelse på alle profiler, så det skal vi måske have fokus på.   
 
ALJ bemærkede, at det er målsætningen, at forsinkelse skal nedbringes fra nuværende 9,7 måneder til 3 
måneder. 
 
Som eksempel på mulige tiltag omtalte ALJ, at der er tanker om at indføre en studiestartsprøve på 
cand.merc. med henblik på reelt at teste om de optagne studerende er kommet. Det vil også være godt, hvis 
man kan teste, om de studerende er ”egnede” studerende. 
 
Der kan på sigt også arbejdes med tanker om mulighed for en forudgående prøve som del af 
optagelseskriteriet på kandidatuddannelserne. 
 
 
4. Opfølgning på evaluering E15 
 
Resultaterne af evalueringen blev taget til efterretning. 
 
Hvis der er medlemmer af studienævnet der ønsker specifikke temaer taget op, fremsendes disse til 
Studienævnets postkasse forud for næste studienævnsmøde. 
Detaljeret behandling af disse emner vil herefter ske førstkommende møde. 
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Der, hvor der har været væsentlige problemstillinger i evalueringsresultaterne, er dette taget til efterretning, 
og der er fulgt op i forhold til ændringer og forbedringer. Der er i enkelte tilfælde allerede implementeret 
forbedringer/nødvendige tiltag. 
 
 
5. Internationalisering af uddannelse  
 
Punktet rykkede op som første punkt. 
Der var besøg af medarbejdere fra projektet Internationalisering af uddannelse/Sabrina Bækkelund Larsen 
(projektmedarbejder), Mette Husum Dalstrup (Samfundsvidenskabelige Fakultet), Hjørdis Albrektsen 
(projektleder). 
 
Hjørdis Albrektsen præsenterede projektet ”Internationalisering af uddannelse”, som er en tværgående 
indsats under et af Strategi 2020´s centrale strategielementer. Projektet er formelt forankret i Strategi 
2020/Indsats 6: Et internationalt studiemiljø. 
Initiativet udmøntes både centralt og decentralt. Projektet indeholder 8 delprojekter (mål). 
De centrale begreber i projektet er Internationalisering og Talentudvikling. 
 
OBO bragte udfordringerne omkring validering af udvekslingsaftaler op. Der er konkrete erfaringer med 
udfordringer omkring meritering af fag og faglige niveauer, de studerende modtager undervisning under på 
udvekslingsophold. 
 
Projektet  har bl.a. fokus på: 
 # kvalitetssikring i forskellige aspekter og udgangspunkter omkring internationalisering af uddannelse 
 # ud- og indgående studerende / Aftaler herom 
 # optimering af analysemuligheder i Whitebook 

# uddannelsesberetninger er lige nu meget overordnet i sine betragtninger og ”indberetninger”.   
   Optimering af dette 
# at arbejde på at gøre den information, der ligger på hjemmesiden omkring udveksling, mere 
   tilgængelig for de studerende 

 
Der blev talt om, at der på uddannelserne under Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense er enkelte 
opmærksomhedspunkter. Bl.a. OBS på fagpakke, der udbydes for BA/BM i forårssemesteret. Det er for 
nuværende en udfordring at tilbyde et tilstrækkeligt fagudbud på engelsk i foråret, fordi der ikke er valgfag 
på HA/BM i foråret. 
ALJ og LG har sammen pt. lavet et samlet udbud på HA/BM og Oecon som lige nu dækker 30 ECTS fag-
udbuddet i F16. 
 
Herudover er uddannelserne under Studienævn for Erhvervsøkonomi godt dækket ind i forhold til fagudbud 
af fag der kan tilbydes til internationale studerende på både bachelor- og kandidatniveau. 
 
(Se bilag ”Fælles tværgående strategiske handlinger. Afklaringspunkter. Projekt Internationalisering af 
uddannelse” og ”Retningslinjer for internationalisering i studieordningerne”.) 
 
 
6. Forslag til indhold på sider om ansøgning til studienævnet – særligt om usædvanlige forhold  
 
ALJ har arbejdet med teksten på hjemmesiden og har udarbejdet ny tekst på ny www.sdu.dk. 
Der er uddybet omkring merit, usædvanlige forhold og særlige prøvevilkår. 
 
7. Information fra Uddannelseskomiteen v. ALJ 
 
Uddannelseskomiteen er et nyetableret organ under dekanatet. ALJ sidder som repræsentant for 
Studielederne på Institut for Marketing & Management. 
 
ALJ orienterede om komiteens rolle, funktion og formålet med den. 

http://www.sdu.dk/
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Komiteen har på seneste møde(r) blandt andet talt om studiefremdriftsreform, internationalisering, frafald og 
gennemførselstider. Der blev orienteret kort om de enkelte punkter. 
 
Et af punkterne der vil blive behandlet på de kommende møder er den fremtidige studienævnsstruktur på Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet. 
 
 
8. Meddelelser 
 
• Indkaldelser og referater fra diverse møder 
• Høring over lovforslag om ændring af universitetsloven (talent) 
 
 
9. Eventuelt 
 
Det blev drøftet, om der skal lægges ekstra studienævnsmøder ind i Studienævnets mødekalender primo 
februar og primo august. De to ekstra møders formål vil udelukkende være behandling af 
dispensationsansøgninger. Hensigten med de to ekstra møder er at imødekomme behovet for behandling af 
ansøgninger, der handler om reeksamen. 
 
Der var enighed om, at det er hensigtsmæssigt, og de planlægges i mødekalenderen. 
 
 
 
        Anna Lund Jepsen 
        Studienævnsformand  /  Helle Lyngborg 
             Fungerende studienævnssekretær 
             / Dorthe Sjørslev Rasmussen 
             Stedfortrædende referent 
 


