
 

 

 

Referat af møde i 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Mandag d. 18. november 2019 

Klokken 9.00 - 15.45, Campus Odense 

 

Til stede:  Tina Lundø Tranekjer, Mads Bruun Ingstrup, Nils Karl Sørensen, Peter Daniel Solberg Hansen 
(videomøde), Ole Bent Olesen (fra klokken 12.30)  

Afbud: Knud Sinding, Mette Katrine Sejten Nikolajsen, Natasha Henriette Nielsen, 
Ellaha Anwari 

Administration til stede under hele mødet: 
 Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent) 

Administration til stede under punkt 1-9: 
 Caroline Grossmann 

Administration til stede under punkt 10 – 12: 
Lene Albæk Jensen (videomøde), Selma Brackovic Thingholm, Julie Udbye Nielsen,  
Brian Kjær Jepsen, Louise Folkestad 

 

Det blev ved mødets start konstateret at studienævnet under mødets første del ikke var beslutningsdygtigt 
grundet afbud til mødet. Punkt 5 blev derfor rykket til behandling efter 12.30. VIP-medlem Ole Bent Olesen 
deltog i mødet fra klokken 12.30, hvorved studienævnet var beslutningsdygtigt under behandling af 
punkterne 5 og 10 – 15. 

 

1. Godkendelse af referat 
1.1. Ordinært møde d. 11. oktober 2019 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Orientering fra studieleder (lukket punkt) 
 
* Studerende på studieophold i Hong Kong. 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om, at man på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har besluttet at lade 
studerende der er på studieophold i Hong Kong selv foretage vurdering, og i givet fald træffe beslutning 
om, at afbryde studieopholdet og rejse hjem grundet de pågående uroligheder. 
 
* Kandidatspeciale på tværs af profil / studie. 
Der er taget kontakt til studielederen omkring studerende der ønsker at skrive speciale på tværs af profil / 
studie. Der skal som hovedregel skrives indenfor egen profil. Der har været kontakt til Legalitets-teamet for 
bekræftelse. Såfremt studerende ønsker at skrive sammen med medstuderende fra anden profil / andet 
studie sker faglig vurdering i forbindelse med behandling af indleveret vejlederblanket. 



 

Tina Lundø Tranekjer har sendt besked ud til VILU og profilansvarlige om forholdet. Der er ligeledes bedt 
om at studieadministrationen har opmærksomhed på at det overholdes. 
 
* Sidefag i Erhvervsøkonomi. 
Der er truffet beslutning om, at Sidefag i Erhvervsøkonomi på Åbent Hus 2020 præsenteres ved tilgængeligt 
brochuremateriale, og der besvares spørgsmål om sidefaget ved henvendelse. 
 
* Notat vedr. forhold under afvikling af skriftlige stedprøver. 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om den udarbejdede skrivelse. Skrivelsen overgives til afdelingsleder 
Trine Fenger og funktionsleder Mathias B. Nielsen, Studieadministrationen til videre behandling. 
Studienævnets sekretær videreformidler skrivelsen. 
 
3. Assurance of Learning (AoL) 
 
Tina Lundø Tranekjer genbesøgte indledningsvist kort præsentationen og drøftelsen af AoL på 
studienævnets møde i oktober. Studienævnet drøftede herefter de præsenterede resultater. 

Grundet forfald blandt studienævnets medlemmer medtages punktet på næste møde til beslutning om 
tilbagemelding til fakultetet. 

For både HA og cand.merc. udarbejder Tina Lundø Tranekjer udkast til tilbagemeldingsskrivelse / notat 
forud for studienævnets møde d. 13. december 2019. 

4. Studieordninger, linje- og profilbeskrivelser 
4.1. Sidefag i Erhvervsøkonomi 
4.2. Linjebeskrivelse HA merit med ikrafttræden 1. september 2020 
4.3. Forslag til 120 ECTS model HA merit til 1. september 2020 

 
4.1. Se punkt 2. 
4.2. og 4.3. Bilagene korrigeres og sendes i skriftlig høring med henblik på beslutning med baggrund i 
manglende beslutningsdygtighed.  
At de to foreslåede modeller i punkt 4.3. anbefales model 2 til godkendelse af de tilstedeværende 
medlemmer af studienævnet. 
Det bemærkes, at der i høringen af punkt 4.3. ligeledes tages stilling til nedlukning af optag på Logistik-, 
Service-, og Handelsøkonomer med ikrafttræden pr. 1. september 2022. Dette er tidligere diskuteret i 
studienævnet hvor der var enighed om at denne ændring skulle implementeres. 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om at der er modtaget indstilling om, at der ikke optages studerende på 
cand.merc. Entreprenørskab og Ledelse, campus Kolding til studiestart pr. 1. september 2020. 
Studienævnet følger dekanens tilkendegivelse om godkendelse af indstillingen. 

 
5. Fagbeskrivelser og fagudbud F20 
 
* Henvendelse fra Campus Kolding vedr. ønske til allerede godkendte fagbeskrivelser vedr. F20. 
Med baggrund i arbejdet med undervisningsdækning er der modtaget henvendelse med ønske om at dele 
af undervisningen i F20 i fællesfaget Regnskab på HA kan undervises på engelsk. Der henvises til, at det ikke 
er muligt i henhold til fagbeskrivelsen, og der imødekommes således ikke. 
Der var med baggrund proces ønske om, at engelsk tilføjes som undervisningssprog i faget Controlling og 
intern revision. Det er studienævnets opfattelse, at der kan indeholdes en mindre del undervisning på 
engelsk i faget indenfor den angivne formulering i fagbeskrivelsen om at dele af undervisningen kan være 
på engelsk. 
Der korrigeres således ikke i den godkendte fagbeskrivelse. 
Med hensyn til anmodning om at kunne ændre i indholdet i samme fag helt op mod semesterstart afvises 
dette ligeledes. 



 

 
* Anmodning om ændring af undervisningssprog i faget Videnskabelige Undersøgelsesprocesser, campus 
Kolding vedr. F20. 
Anmodningen imødekommes ikke. Der udbydes i henhold til fagbeskrivelsen. 
 
* Anmodning om at ændre titlen på UVA B150129101 FRA Management of Project and Portfolios TIL 
Project and Portfolio Management. 
Faget er i første udbud i E19. Såfremt det er muligt korrigeres fagtitlen med virkning fra indeværende 
semester. Hvis dette ikke er muligt, implementeres ændringen med virkning fra E20. 
 
6. Eksamen og undervisning 

6.1. Eksamensplan HA / BM V1920R, Campus Odense - til orientering/godkendelse 
6.2. Eksamensplan PBA V1920R, Campus Slagelse - til orientering/godkendelse 
6.3. Læseplaner Cand.merc. og Cand.merc.aud. F20, Campus Kolding - til orientering/godkendelse  
6.4. Læseplaner Cand.merc. F20, Campus Odense - til orientering/godkendelse 
6.5. Læseplaner HA/BM (diverse bachelor inkl.) F20, Campus Odense - til orientering/godkendelse 
6.6. Læseplaner HA F20, Campus Slagelse - til orientering/godkendelse 

 
6.1. – 6.6. Studienævnet modtog orientering og godkendte. 

7. Handlingsplan – Studiemiljøundersøgelse 2019 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede overordnet om den samlede handlingsplan for Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet som følge af studienævnenes tilbagemeldinger. 

8. Årsberetning for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps 2018 

Tina Lundø Tranekjer orienterede overordnet om indholdet af årsberetningen. 

Der var enkelte nedslagspunkter. Særligt noteres bemærkning om forbedringspotentiale omkring 
eksaminators anvendelse af målbeskrivelse og karakterbekendtgørelse ved karaktergivning, samt om 
eksamensformen 20 minutter mundtlig prøve som udprøvningsform. 

9. Høringer 
9.1. Høring over bekendtgørelsesudkast om adgang til erhvervsakademiuddannelser og 

professionsbacheloruddannelser 
9.2. Høring over adgangsbekendtgørelsen og forskellige ændringsbekendtgørelser 
9.3. Høring over ændringsbekendtgørelse til uddannelsesbekendtgørelsen 
9.4. Høring over udkast til lovforslag om forbud mod udbud af opgavebesvarelser m.v. til 

eksaminander på en uddannelsesinstitution under Børne- og Undervisningsministeriet - Bilag 6 

9.1 – 9.4. Studienævnet havde ikke bemærkninger til høringerne. Tina Lundø Tranekjer og studienævnets 
sekretær besvarer høringerne til fakultetet. 
 
10. Praksis og principper 

 
Skematisk oversigt over startmerit for ansøgere med HD 1. del udarbejdes. Oversigten danner herefter 
grundlag for behandling af sager af denne type. læ 
Efter udarbejdelse, og fremlæggelse for studienævnet, tages der stilling til eventuel delegation til 
administrativ behandling. 

 
11. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 

 
Studienævnet modtog orientering. 



 

 
12. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 

 
13. Implementering af Rammer og vilkår for det videnskabelige personales opgavevaretagelse (lukket 

punkt) 
 
14. Meddelelser 

14.1. Panelbesøg vedr. NIA20 
14.2. Indkaldelse til møde i Studienævn for Cand.public. 22. oktober 2019 
14.3. Referat af møde i Studienævn for SJSE d. 8. oktober 2019 
14.4. Valg 2019 
14.5. Indkaldelse til møde i Studienævn for Jura d. 5. november 2019 
14.6. Indkaldelse til møde i Studienævn for MEME d. 5. november 2019 
14.7. Indkaldelse til møde i Studienævn for SJSE d. 15. november 2019 
14.8. Referat af møde i Studienævn for Jura d. 5. november 2019 

-  

15. Eventuelt 
 
- 

 
Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


