
 

 

Referat af møde i 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Tirsdag d. 20. august 2019 

Klokken 9.15 - 15.30, Campus Odense 

 

Til stede:  Tina Lundø Tranekjer, Ole Bent Olesen, Knud Sinding, Nils Karl Sørensen, Peter Daniel 

Solberg Hansen, Mette Katrine Sejten Nikolajsen (videomøde - forlod mødet cirka 11.15), 

Mads Bruun Ingstrup (videomøde - forlod mødet cirka 13.10) 

Ikke til stede:  Ellaha Anwari, Natasha Henriette Nielsen 

Administration til stede under hele mødet:  

 Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent) 

Administration til stede under punkt 2 - 3: 

Julie Udbye Nielsen, Louise Folkestad, Selma Brackovic Thingholm, Lene Albæk Jensen 

(videomøde) 

 

1. Godkendelse af referat 

1.1. Ordinært møde d. 3. juni 2019 
1.2. Ordinært møde (sagsbehandling) d. 26. juni 2019 

 
1.1.  Godkendt uden bemærkninger. 
1.2.  Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Orientering fra studieleder (lukket punkt) 

 

DEF: 

Line Troelsgaard Olsen, Dekansekretariatet understøtter fremadrettet Tina administrativt omkring DEF.  

Tina Lundø Tranekjer orienterede herudover at kommissoriet for DEF er ved at være færdigbehandlet. 

Aftagerpanel - De erhvervsøkonomiske fuldtidsuddannelser ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 

Studienævnet modtog orientering om, at det første møde i det ny nedsatte aftagerpanel afholdes onsdag d. 

21. august 2019, 17.00 – 19.00. 

Evaluering af hele uddannelser med eksterne eksperter:  

Afholdes tirsdag d. 27. august. 

Der evalueres på både bachelor- og kandidatuddannelser. 

Temadag for fagansvarlige for fællesfag på HA: 

Tina Lundø Tranekjer orienterede om den afholdte temadag for HA fagansvarlige. 

Temadagen blev afholdt i juni. Temadagen blev brugt på get-to-know på tværs af semestre og fag, faglig 

sparring, erfaringsudveksling. Herudover var der besøg fra SDU-UP som holdt et oplæg om pædagogisk 

udvikling.  

Der er planlagt en ny temadag i november 2019. Der arbejdes p.t. på indhold. 



 

 

3. Evaluering – Hele uddannelser (lukket punkt) 
 

Tina Lundø Tranekjer orienterede i overordnede træk om tendenserne evalueringens resultater. 

Studienævnet bemærkede at der overordnet, at der ses forholdsvist lave svar-procenter på evalueringen. 

Som følge heraf er der fra studienævnets side fokus på validitet i evalueringens resultater. 

Studienævnet ser overordnet evalueringens resultater som tilfredsstillende. 

Det noteres, at der er afgivet en række bemærkninger omkring hvorvidt de studerende oplever at have 

modtaget brugbar feed-back forbundet til undervisning. Der ses også en forholdsvist lave gennemsnitlig 

score på parameteret. 

Et af de forhold der er afgivet bemærkninger omkring, er konkret tilbagemeldinger på egne løste 

øvelsesopgaver. Ole Bent Olesen foreslog om man eventuelt kunne bruge instruktorer til at rette. 

Herudover noterer studienævnet sig, at der er i forbindelse med spørgsmålet om hvorvidt de studerende 

oplever at der er studenterinddragelse er afgivet bemærkninger om, at de studerende ikke oplever, at 

afgivne evalueringer anvendes til at udvikle uddannelsen (-erne), og at der ikke har været mulighed for 

indflydelse på uddannelsens indhold, tilrettelæggelse og studiemiljø. 

Studienævnet finder det beklageligt at det er oplevelsen, og har fremadrettet fortsat fokus på de resultater 

der ses i diverse undersøgelser og evalueringer der gennemføres. 

4. Evaluering – Undervisningsevaluering F19 (lukket punkt) 
 

Tina Lundø Tranekjer orienterede indledningsvist om det fremlagte bilagsmateriale. 

Fremstillingen af evalueringsresultaterne er opdelt på HA og CM, CMA. 

Der ses en mindre varians på svarprocent på evalueringer mellem campusser (mellem 40 – 50%). 

Studienævnet noterer nedenstående overordnede bemærkninger: 

Mikroøkonomi:  

Det noteres, at der ses forbedring i fagets evalueringsresultater set i forhold til umiddelbart tidligere 

evalueringsperioder. Dette indikerer, at de tiltag der er lavet i faget har ønsket effekt. 

Virksomhedens IT værktøjer og Virksomhedens Informationssystemer: 

Der ses en varians i scoren i evalueringsresultater mellem campusser. 

Studienævnet undrer sig over at der er alene er registreret evaluering af et cand.merc.-fag på campus 

Esbjerg. 

Det bemærkes, at det kan have at gøre med antal afgivne evalueringer. 

Studienævnet noterer, at der er evalueringsresultater der indikerer forhold omkring sværhedsgrad på 

særligt cand.merc.-fag som eventuelt kan give anledning til bemærkninger. 

Tina Lundø Tranekjer retter henvendelse til VILU om at der er et generelt OBS punkt omkring dette. 

Mads Bruun Ingstrup forslog, at det, såfremt der ses en lignende tendens fremadrettet, eventuelt kan 

kigges på om der kan dannes kongruens til karaktergennemsnittet i fag der evalueres sådan. 

Ole Bent Olesen foreslog, at man i givet fald kan overveje at kigge på data på karaktergennemsnit over tid, 

da der naturligvis kan være tale varians mellem årgange.  

5. HA merit uddannelsen 

Tina Lundø Tranekjer har efter aftale gennemgået HA meritordningen. Herunder undersøgt gældende 

sammensætning af parallelle uddannelsesforløb ved AAU og CBS.  

På baggrund af gennemgangen er der udarbejdet forslag til en revideret HA meritordning på SDU.  



 

Tina Lundø Tranekjer præsenterede, og motiverede, og det fremsatte forslag til revision. Forslaget 

fremviser forskellige muligheder for at revidere SDU´s meritforløb. 

Efter præsentation, og diskussion af forslag, tiltrådte studienævnet at: 

* Merituddannelsen pr. 1. september 2020 tilbydes til Markedføringssøkonomer, Finansøkonomer og 

Financial Controllere med korrigeret fagsammensætning. 

Ny fagsammensætning offentliggøres snarest muligt på hjemmesiden. Der udbydes fortsat som normeret 

90 ECTS forløb. 

* Der kan lukkes for optag med adgangsgivende eksamen som Service-, handels- og logistikøkonomier med 

varsel pr. 1. september 2021. 

* At Tina Lundø Tranekær arbejder videre med forslag om, at pr. 1. september 2021 ændres til 120 ECTS 

forløb. Det undersøges med KLU hvorvidt det er muligt i forhold til varsling. Alternativt træder ændringen i 

kraft pr. 1. september 2022.  

Oversigter over fagsammensætning udarbejdes snarest til vedtagelse af Tina Lundø Tranekjer. 

Eventuelt endeligt forslag vil blive fremlagt til studienævnets videre behandling såfremt det viser sig muligt 

at foretage ændringen. 

Tina Lundø Tranekjer kontakt KLU med henblik på afklaring af varsling til diverse interne og eksterne 

interessenter. 

6. Fagbeskrivelser og fagudbud F20 
6.1. Fagbeskrivelser – Campus Sønderborg  
6.2. Fagbeskrivelser – Campus Esbjerg 
6.3. Fagbeskrivelser – Campus Kolding  
6.4. Fagbeskrivelser – Campus Odense og Slagelse 
6.5. Fagbeskrivelser – Fællesfag 
6.6. Fagudbud  
 

6.1. Intet at behandle. 

6.2. Intet at behandle. 

6.3. Intet at behandle. 

 

6.4. Campus Odense og Slagelse    

 

Fag Campus Status Nyt fag / Ændring(er) / 
Bemærkninger ved ”Ikke 

godkendt” 

Advanced Management Accounting Odense Godkendt Få sproglige rettelser. 
 

Applied Market Strategy Odense Godkendt Få sproglige rettelser. 

Bench-Marking Strategy Odense Godkendt Ingen ændringer. 

Brand Management and Marketing 
Communication 

Odense Godkendt Ingen ændringer. 

Business Strategy Odense Godkendt Ingen ændringer. 

Consumption Studies Odense Godkendt Ændringer i: 
Eksamensbestemmelser: 
gruppestørrelse ændres fra 5 til 4 
pr. gruppe. 

Corporate Strategy and Organization 
Design 

Odense Godkendt Ændringer i: 
Content, workload, identifikation 
ved hjemmeopgave. 



 

Global Issues and Development Odense Godkendt Nyt fag. 

Globalization Processes Odense Godkendt Få sproglige rettelser. 

International Entrepreneurship Odense Godkendt Få sproglige rettelser. 

International Marketing Channels Odense Godkendt Få sproglige rettelser. 

Kvalitative metoder til markedsanalyse Odense Godkendt Ændringer i: 
Eksamensbestemmelser:  
Omfang af opgave. 

Leadership and Organizational 
Communication 

Odense Godkendt Ændringer i: 
Litterature 
Eksamensbestemmelser: 
Omfang af opgave. 

Market Ethnography Odense Godkendt Ændringer i: 
Fagansvarlig 
Skills 
Litterature 
Eksamensbestemmelser: 
Tidspunkt for ordinær eksamen 
ændret til maj. 
Eksamen opdelt. 

Marketing 
(faget anvendes alene til MBK) 

Odense Godkendt Ingen ændringer. 

Organisationsforståelse- og 
kulturanalyse 

Odense Godkendt Specificeret at der er tale om 
individuel eksamen. 

Organization of Innovation Odense Godkendt Ændringer i: 
Aim and purpose 
Content 
Workload 

Personnel Economic Odense Godkendt Ændringer i: 
Identifikation ved eksamen. 

Pricing Strategies Odense Godkendt Ingen ændringer. 

Project- and Trainee Period 
(Cand.merc.) 

Odense Godkendt Få sproglige rettelser. 

Project Management Odense Godkendt Sproglige rettelser. 
Ændringer i: 
Eksamensbestemmelser: 
Omprøveform beskrevet. 

Research Methods for International 
Market Analysis 

Odense Godkendt Sproglige rettelser. 

Research Methods in Strategy and 
Organization 

Odense Godkendt Sproglige rettelser. 
Ændringer i: 
Eksamensbestemmelser: 
specifikationer under ”Additional 
information”. 

Research on Digital Communication 
and Networks 

Odense Godkendt Ingen ændringer. 

Seminar in Business Economics 
(Cand.merc. / 5 ECTS) 

Odense Godkendt Ændring i: 
Eksamensbestemmelser: 
Afleveringsfrist korrigeret således 
at den er alignet med Project- and 
Trainee Period. 

Seminar in Business Economics 
(Cand.merc. / 10 ECTS)  

Odense Godkendt Ændring i: 
Eksamensbestemmelser: 



 

Afleveringsfrist korrigeret således 
at den er alignet med Project- and 
Trainee Period. 

Strategic Issues in Supply Chain 
Management 

Odense Godkendt Ændring i: 
Eksamensbestemmelser: 
ECTS vægt fordeling på 
eksamensdele. 
Det beskrives, at faget alene er 
bestået samlet set såfremt der 
minimum er opnået resultatet 02 i 
begge delprøver. 

Supply Chain Links and Enterprise 
Ressource Planning 

Odense Godkendt Ændring i: 
Eksamensbestemmelser: 
ECTS vægt fordeling på 
eksamensdele. 
Det beskrives, at faget alene er 
bestået samlet set såfremt der 
minimum er opnået resultatet 02 i 
begge delprøver. 

Applied Analytics: Big, Small and Deep 
Data 

Odense Godkendt Nyt fag. 

Human Resource Management 
(5 ECTS) 

Slagelse Ikke 
godkendt 

Der udbedes yderligere information 
hos fagansvarlig. 
Herefter genbehandles. 

Human Resource Management 
(10 ECTS) 

Slagelse Ikke 
godkendt 

Der udbedes yderligere information 
hos fagansvarlig. 
Herefter genbehandles. 

 
6.5. Fællesfag 
 

Fag Campus Status Nyt fag / Ændring(er) / 
Bemærkninger ved ”Ikke 

godkendt” 

Advanced Quantitative Analyses Fællesfag Godkendt Ændringer i: 
Eksamensbestemmelser: 
Det specificeres at opgave 
udleveres i løbet af semesteret. 
 
Faget undervises sidste gang på 
campus Odense i F20. 
efterfølgende udbydes det fortsat 
på campus Sønderborg. 
Der indskrives udfasning for 
campus Odense. 

Videregående kvantitative analyser Fællesfag Godkendt Ændringer i: 
Eksamensbestemmelser: 
Det specificeres at opgave 
udleveres i løbet af semesteret. 
 

Bachelor Project Fællesfag Godkendt Ændring i: 
Content 

Bachelorprojekt Fællesfag Godkendt Ændring i: 
Indhold 



 

Business Law Fællesfag Godkendt Ændring i: 
Content 
Description of outcome. 
 
Faget undervises sidste gang på 
campus Odense i F20. 
efterfølgende udbydes det fortsat 
på campus Sønderborg. 
Der indskrives udfasning for 
campus Odense. 

Erhvervsjura Fællesfag Godkendt Ændring i: 
Indhold 
Målbeskrivelse 
Skemalagt undervisning 

Introduktion til Marketing Fællesfag 
 
Suppleren-
de fag / 
Knytter sig 
til 
Marketing 

Godkendt Ændring i: 
Udbudsbyer 
Eksamensbestemmelser: 
Eksamen / Timing. 
 
Korrigeres hvis relevant i hh til 
fastlæggelse af prøvestruktur på 
faget Marketing. 

Introduction to Marketing Fællesfag  
 
Suppleren-
de fag / 
Knytter sig 
til 
Marketing 

Godkendt Ændring i: 
Udbudsbyer 
Eksamensbestemmelser: 
Eksamen / Timing. 
 
Korrigeres hvis relevant i hh til 
fastlæggelse af prøvestruktur på 
faget Marketing. 

Introduktion to Statistik Fællesfag  
 
Suppleren-
de fag / 
Knytter sig 
til 
Matematik 
og Statistik 

Godkendt Målbeskrivelse delt op i viden, 
færdigheder og kompetencer. 

Introduction to Statistics Fællesfag  
 
Suppleren-
de fag / 
Knytter sig 
til 
Mathema-
tics and 
Statistics 

Godkendt Målbeskrivelse delt op i viden, 
færdigheder og kompetencer. 
 
Faget undervises sidste gang på 
campus Odense i F20. 
efterfølgende udbydes det fortsat 
på campus Sønderborg. 
Der indskrives udfasning for 
campus Odense. 

Kandidatspeciale  Behand-
ling udsat 

Afventer fagansvarlig. 

Master Thesis  Behand-
ling udsat 

Afventer fagansvarlig. 

Virksomhedens informationssystemer Fællesfag Godkendt Ændringer i: 
Litteratur 



 

Strategi Fællesfag Godkendt Nyt fag. 

Strategy Fællesfag Godkendt Nyt fag. 
 
Der indskrives udfasning for 
campus Odense. 

 

6.6 Intet at behandle. 

Studienævnet modtog orientering om, at der som følge henvendelse fra SDU´s GDPR ansvarlige er 

foretaget ændringer i alle fagbeskrivelser der knytter sig til fagene Mikroøkonomi og Microeconomics med 

baggrund i, at det er konstateret at programmet MyEconLab grundet GDPR ansvar ikke længere kan 

anvendes som afviklingsprogram af obligatoriske eksamenselementer. 

7. Eksamen og undervisning 
7.1. Eksamensplan HA V1920O, Campus Kolding – til orientering/godkendelse 
7.2. Eksamensplan CM V1920Om Campus Kolding – til orientering/godkendelse 
 
7.1. Godkendt / orientering modtaget. 
7.2. Godkendt / orientering modtaget.  

 
8. Praksis og principper 
 
Vurdering af ECTS ved forhåndsmerit: 
Der er modtaget besked fra Juridisk Kontor om, at der er mulige udfordringer i forhold til den praksis 
studienævnet anvender med at have et ECTS vurderingsmaksimum på 60 ECTS ved ansøgning om 
forhåndsmerit. Praksis er dannet med baggrund i en vurdering i, at der maksimalt vurderes det dobbelte af 
den totale ECTS belastning på et fuldt semester ved ansøgning om forhåndsmerit. Meldingen fra Juridisk 
Kontor er at der ikke må anvendes en grænse for antal ECTS der vurderes. 
Tina Lundø Tranekjer, Ole Bent Olesen og Louise Folkestad har været i dialog med Lisbeth Brogaard, Juridisk 
Kontor. 
 
Der aftales møde med deltagelse af:  Lisbeth Brogaard, Tina Lundø Tranekjer og Louise Folkestad. 
Studienævnet understreger, at det finder det væsentligt at der i samarbejde med Juridisk Kontor laves 
formulering der tilsikrer at en de afgørelser der træffes ved ansøgning om forhåndsmerit i udgangspunktet 
ikke kan anfægtes. 
 
Startmerit – HA uddannelsen: 
Tina Lundø Tranekjer motiverede, og præsenterede, fremlagt forslag om hvilken startmerit der maksimalt 
kan gives ved optagelse på full-degree HA med ansøgningsgrundlag i uddannelse som 
Markedsføringsøkonom og Finansøkonom. 
Der er udarbejdet en skematisk oversigt over det der meriteres ved grundlag med i de to uddannelser. 
Oversigten er gennemgået og afstemt med vurderingsansvarlig Jan Møller Jensen.  
 
Der delegeres kompetence til administrativ sagsbehandling ved sager der kan henføres direkte til 
oversigten. Ved mulig meritering af valgfag skal der dog ske specifik vurdering af potentiel. Det noteres 
hertil, at der kan gives merit for max. 10 ECTS valgfag i hh til specifik vurdering/tildeling. 
 
  



 

Yderligere prøveforsøg ved deltagelse i eksamen uden afbrydelse: 
Der modtages p.t. et højt antal ansøgninger vedrørende yderligere prøveforsøg til eksamen i fag, hvor der 
har været deltagelse i eksamen uden afbrydelse. 
 
Der er varierende baggrund for ansøgninger. 
 
Sagsområdet vendes med Lisbeth Brogaard, Juridisk Kontor. 
Det kan eventuelt aftales at det sker på samme møde som snakken om vurdering af ECTS ved 
forhåndsmerit. 
 
9. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
- 
 
10. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 
 

11. Meddelelser 
11.1. Referat af møde i Studienævn for MEME d. 27. juni 2019 

11.2. referat af møde i Studienævn for Jura d. 18. juni 2019 

11.3. Indkaldelse til møde i Studienævn for MEME d. 12. august 2019 

11.4. Indkaldelse til møde i Studienævn for SJSE d. 20. august 2019 

- 

12. Eventuelt 
 
- 

 
 
Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


