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Ikke til stede: Administration til stede under hele mødet:
Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent)
Administration til stede under punkt 4 – 6:
Kirsten Høg
Administration til stede under punkt 6:
Lise Abrahamsen
Administration til stede under punkt 9 - 11:
Julie Udbye Nielsen, Louise Folkestad, Selma Brackovic Thingholm, Lene Albæk Jensen
(videomøde), Brian Kjær Jepsen

1. Godkendelse af referat
1.1. Ordinært møde d. 20. august 2019
Godkendt uden bemærkninger.
2. Assurance of Learning (AoL)
Besøg af Johanna Süssmeier og Jan Guldager Jørgensen med henblik på orientering om AACSB processen er
flyttet til studienævnets møde d. 11. oktober 2019.
Studienævnet drøftede de evalueringsskemaer, der er taget i anvendelse i forbindelse med dokumentation
af Assurance of Learning.
Dokumentation af Assurance of Learning knytter sig til den kommende AACSB akkrediteringsproces. Og i
herudover tænkt til på sigt at kunne bidrage til udvikling af uddannelser, herunder specifikke linjer og
profiler.
Ole Bent Olesen pegede på, at de oplysninger, der registreres i skemaerne der er sendt i drift ikke
umiddelbart tilfører ”ekstra” kvantificerbare data og/eller informationer, eller videns-generer, specifikt i
forhold til at dokumentere læring hos de studerende.

Studienævnet tager eventuelt evalueringsskemaerne op på oktobermødet igen i forbindelse med det
planlagt besøg.
3. Orientering fra studieleder (lukket punkt)
Herunder opfølgning på tidligere møder:
Fremsøgning af oplysninger om anvendt litteratur til in-coming exchange studerende:
Tina Lundø Tranekjer har som aftalt været i kontakt med Trine Fenger, Studieadministrationen vedr.
mulighed fremsøgning af tidligere litteratur-angivelser for vores in-coming exchange studerende.
Studieadministrationen er behjælpelige med at fremfinde angivelser efter henvendelse fra studerende.
Arbejde med revision af HA merit ordningen:
Tina Lundø Tranekjer orienterede om optagetallet på HA meritordningen til studiestart 1. september 2019.
Der er aktuelt optaget 95 studerende samlet set.
Som vedtaget varsles der om at der ikke længere optages på en enkelt af meritlinjerne med virkning fra 1.
september 2020, dog med det forbehold at der p.t. pågår afklaring omkring varslingsfrister mv. Såfremt det
viser sig at der kræves længere varsling, orienteres studienævnet.
Der tages et nødvendigt forbehold på om den diskuterede 120 ECTS modellen kan gennemføres i forhold til
teksten i referatet fra studienævnets ordinære møde d. 20. august 2019.
Der pågår p.t. fortsat arbejde med afklaring omkring mulighed for gennemførsel af modellen, og det
bemærkes at det endnu ikke er endeligt afklaret, hvorvidt den diskuterede, og tiltrådte ændring, kan
gennemføres.
Ekspertevaluering:
Der var deltagelse af flere af studienævnets medlemmer på dele af dagen.
Ekspertpanelet havde forud for evalueringen budt ind med en række relevante bemærkninger og
spørgsmål til uddannelserne, og udkommet af dem. Disse input dannede sammen med blandt oplæg fra
Tina Lundø Tranekjer baggrund for dagens diskussioner.
Der var for eksempel bemærkninger til oplevet mangel på ”hands-on” kompetencer når den nyuddannede
studerende kommer ud på arbejdsmarkedet.
Tina Lundø Tranekjer bemærker til dette, at vi som institution har en opgave i at formidle til vores aftagere
hvilke kompetencer og hvilken viden der er fokus på, at vores dimittender har med når de forlader
henholdsvis vores bachelor- og kandidatuddannelser.
Studienævnet erklærede sig enigt i betragtningen.
Verdensmål:
Tina Lundø Tranekjer orienterede kort om SDU´s arbejde med Verdensmålene.
Der arbejdes blandt andet med tanker om at tilbyde 1-årige akademiske overbygningsuddannelser.
Institutterne har haft mulighed for at melde mulige uddannelser ind til fakultetet. Der er for nuværende
ikke taget beslutning om eventuelt uddannelsesudbud på SAMF, samt om studienævnstilknytning for
eventuelt udbud.
4. Studiemiljøundersøgelse – handlingsplan
Der var forud for mødet udarbejdet sammenfattet orienteringsmateriale på Studiemiljøundersøgelsens
samlede resultater.
Indledningsvist orienterede Tina Lundø Tranekjer om, og motiverede materialet.
Studienævnet diskuterede det fremlagte materiale.

Ud fra overordnet input udarbejder Tina Lundø Tranekjer endelig indmelding på fokuspunkter og
fremsender efter mulighed for bemærkning hos studienævnets medlemmer til fakultetet.
5. Dimittend-undersøgelse
Indledningsvist orienterede Tina Lundø Tranekjer om, og motiverede, fremlagt bilagsmateriale.
Overordnet set er undersøgelsens resultater i overensstemmelse med den viden der haves omkring en
række væsentlige parametre; herunder dimittender i beskæftigelse på hhv. cand.merc. og cand.merc.aud.,
opnåede kompetencer, geografisk spredning på resultater og studentertilfredshed.
Det kan konstateres at der en høj grad af første-stillings-ansættelse på det det private arbejdsmarked.
Der ses en række afgivne bemærkninger omkring gap mellem dimittendernes opnåede kompetencer og de
forventninger der mødes med når dimittenderne påbegynder deres virke på arbejdsmarkedet. På trods
heraf, ses der dog en høj grad (+ 80%) der oplever at være både fagligt og personligt klædt på til deres
første job.
Undersøgelsens resultater tages til efterretning.
Studienævnet ytrede ønske om at det, såfremt det er muligt, i fremtidige dimittendundersøgelser indgår i
spørgerammen om respondenten er dimitteret som cand.merc. eller cand.merc.aud. Dette blandt andet ud
fra ønske om f.eks. at kunne skelne fagligt specifikke udfordringer / problematikker. Samtidig er der ønske
om at kunne analysere data på flere specifikke parametre, f.eks. profil og campusby.
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. Fagbeskrivelser – Campus Sønderborg
Fag
International Management and
Leadership
Digitalisation and Business

Campus

Status

Sønderborg

Godkendt

Sønderborg

Godkendt

Campus

Status

Nyt fag / Ændring(er) /
Bemærkninger ved ”Ikke
godkendt”
Få sproglige rettelser.
Tilføjet generelle Learning Goals.
Nyt fag.

6.2. Fagbeskrivelser – Campus Esbjerg
Fag
Evaluering af energiprojekter

Esbjerg

Godkendt

Event management 1: theories and
Methods

Esbjerg

Godkendt

Nyt fag / Ændring(er) /
Bemærkninger ved ”Ikke
godkendt”
Få sproglige rettelser.
Præcisering tilføjet vedr. Eksamen –
Tidspunkt.
Præcisering tilføjet vedr. Exam –
Timing .

Evaluering af projekter i sport og
events

Esbjerg

Godkendt

Introduction to Energy Industry

Esbjerg

Godkendt

Consumer Behaviour in Sports and
Event Markets
Sports Management

Esbjerg

Godkendt

Esbjerg

Godkendt

Seminar in Sports and Events

Esbjerg

Godkendt

Seminar in Marketing, Social Media,
and Digitalization
Seminar in Marketing and Innovation

Esbjerg

Godkendt

Esbjerg

Godkendt

Strategy and Competition

Esbjerg

Godkendt

Sports Governance

Esbjerg

Godkendt

Digitalization of Business and
Marketing
Microeconomics in a Business Context

Esbjerg

Godkendt

Esbjerg

Godkendt

Få sproglige rettelser.
Præcisering tilføjet vedr. Eksamen –
Tidspunkt.
Ny fagansvarlig.
Præcisering tilføjet vedr. Exam –
Timing og under Additional
information.
Præcisering tilføjet vedr. Exam –
Timing.
Ny fagansvarlig.
Præcisering tilføjet vedr. Exam –
Timing.
Præcisering tilføjet vedr. Exam –
Timing.
Nyt fag.
Udbydes sidste gang i F20.
Følgelig er udfasning af faget
tilføjet under Exam – Timing.
Præcisering tilføjet vedr. Exam –
Timing.
Ny fagansvarlig.
Præcisering tilføjet vedr. Exam –
Timing og under Additional
information.
Nyt fag.
Få sproglige rettelser.
Tidspunkter for 2020 korrigeres.

6.3. Fagbeskrivelser – Campus Kolding
Fag

Campus

Status

Opklaring af besvigelser

Kolding

Godkendt

Udvikling af digitale løsninger

Kolding

Godkendt

Videnskabelige undersøgelsesprocesser

Kolding

Ikke
godkendt

Forretningsideer- og modeller

Kolding

Godkendt

Digitalisering og forretningsmodeller

Kolding

Godkendt

Nyt fag / Ændring(er) /
Bemærkninger ved ”Ikke
godkendt”
Ny fagansvarlig.
Ingen ændringer.
Mindre rettelser.
Anbefalede forudsætninger tilføjet.
Noteret til genbehandling på møde
i oktober 2019.
KIH følger op forud for
genbehandling.
Ændringer i:
Formål og sigte
Indhold
Målbeskrivelse – færdigheder
Litteratur
Undervisningsform
Arbejdsbelastning
Nyt fag.

Controlling og intern revision

Kolding

Godkendt

Eksternt regnskab
Introduktion til videnskabsteori og
metode for cand.merc.aud.
Produktionsstyring
Controlling og Ledelsesprocesser
Studieophold
(5 ECTS)
Studieophold
(10 ECTS)
Studieophold
(15 ECTS)
Virksomhedsprojekt
Professionel rådgivning

Kolding
Kolding

Godkendt
Godkendt

Ny fagansvarlig.
Engelsk fagtitel korrigeret.
NB! Såfremt faget skifter
fagnummer som følge heraf
indsættes der information om
identiske udtryk.
Få sproglige rettelser.
Ingen ændringer.

Kolding
Kolding
Kolding

Godkendt
Godkendt
Godkendt

Ingen ændringer.
Ingen ændringer.
Ingen ændringer.

Kolding

Godkendt

Ingen ændringer.

Kolding

Godkendt

Ingen ændringer.

Kolding
Kolding

Godkendt
Godkendt

Professionel rådgivning og salg

Kolding

Godkendt

Generationsskifte og omstrukturering i
juridisk belysning

Kolding

Ikke
godkendt

Ingen ændringer.
Ændringer i:
Indhold
Litteratur
Undervisningsform
Arbejdsbelastning/antal KT ændret
– der korrigeres følgelig i SAT.
Ændringer i:
Indhold
Litteratur
Undervisningsform
Arbejdsbelastning/antal KT ændret
– der korrigeres følgelig i SAT.
Noteret til genbehandling på møde
i oktober 2019.

Skatteret

Kolding

Godkendt

Entreprenøriel strategi

Kolding

Godkendt

Innovationsledelse

Kolding

Ikke
godkendt

KIH følger op forud for
genbehandling.
Ændring i:
Litteratur
Undervisningsform
Tidsmæssig placering
Beskrivelse af udprøvning
Ny fagansvarlig.
Ændring i:
Arbejdsbelastning
Noteret til genbehandling på møde
i oktober 2019.

Godkendt
Ikke
godkendt

KIH følger op forud for
genbehandling.
Ingen ændringer.
Noteret til genbehandling på møde
i oktober 2019.

Strategi
Innovation

Kolding
Kolding

Ledelse

Kolding

Evaluering af entreprenørielle
muligheder
Forretningsudvikling i et økonomisk
perspektiv
Kandidatspeciale – Cand.merc.aud.

Godkendt

Kolding

Godkendt

Kolding

Godkendt

Kolding
Odense

Formelt
godkendt

KIH følger op forud for
genbehandling.
Ændringer i:
Målbeskrivelse – opdelt i Viden,
Færdigheder, Kompetencer.
KIH afklarer, og korrigere,
formulering vedr. portfolio
aktiviteter forud for videresendelse
til KLU.
Mindre ændring i:
Ekstern kommentar.
Ingen ændringer.
Afventer eventuel administrativ
tilføjelse som ved Kandidatspeciale
Cand.merc.
DSR følger op.

Kandidatspeciale – Cand.merc.aud.

Kandidatspeicale – Cand.merc.aud.
(deltid)

Revisionsteori

Kolding

Kolding

Kolding

Formelt
godkendt

Formelt
godkendt

Godkendt

Der udbydes fortsat på campus
Odense.
Afventer eventuel administrativ
tilføjelse som ved Kandidatspeciale
Cand.merc.
DSR følger op.
Afventer eventuel administrativ
tilføjelse som ved Kandidatspeciale
Cand.merc.
DSR følger op.
Ingen ændringer.

6.4. Campus Odense og Slagelse
Fag

Campus

Status

Corporate Communcation
Technological Megatrends and
Innovation
Human Ressource Mangement
(5 ECTS)

Odense
Odense

Godkendt
Godkendt

Slagelse

Godkendt

Human Ressource Management

Slagelse

Godkendt

Klassisk og nyere ledelsesteori

Slagelse

Godkendt

6.5. Fællesfag

Nyt fag / Ændring(er) /
Bemærkninger ved ”Ikke
godkendt”
Ingen ændringer.
Nyt fag.
Ændringer i:
Undervisningssprog.
Eksamensform.
Ændringer i:
Undervisningssprog.
Eksamensform.
Nyt fag.

Fag
Introduktion til Regnskab, Ekstern del
Introduction to Accounting, Financial
Accounting

Campus
Esbjerg
Kolding
Odense
Odense

Status
Godkendt

Nyt fag / Ændring(er) /
Bemærkninger ved ”Ikke
godkendt”
Ingen ændringer.

Godkendt

Ingen ændringer.

Virksomhedens IT værktøjer

Fællesfag

Godkendt

Kvalitative metoder og
vidensproduktion

Fællesfag

Godkendt

Udbydes på campus Odense sidste
gang F20. herefter planlægges der
med udbyd på campus Sønderborg.
Specifikation af formuleringer vedr.
eksamen.
Nyt fag.

7. Eksamen og undervisning
7.1. Eksamensplan HA V1920O+R, Campus Kolding – til orientering/godkendelse
7.2. Eksamensplan CM CMA V1920O, Campus Kolding – til orientering/godkendelse
7.3. Eksamensplan HA V1920O, Campus Slagelse – til orientering/godkendelse
7.4. Eksamensplan PBA V1920O, Campus Slagelse – til orientering/godkendelse
7.5. Eksamensplan CM CMA V1920O, Campus Odense – til orientering/godkendelse
7.6. Eksamensplan CM V1920O, Campus Esbjerg - til orientering/godkendelse
7.7. Eksamensplan HA V1920O, Campus Esbjerg - til orientering/godkendelse
7.1. Godkendt / orientering modtaget.
7.2. Godkendt / orientering modtaget.
7.3. Godkendt / orientering modtaget.
7.4. Godkendt / orientering modtaget.
7.5. Godkendt / orientering modtaget.
7.6. Godkendt / orientering modtaget.
7.7. Godkendt / orientering modtaget.
8. Studieordninger, linje- og profilbeskrivelser
8.1. International Business and Management og International Business and Marketing, Campus Odense
De foreslåede ændringer blev godkendt.
9. Praksis og principper
Selma Brackovic Thingholm og Brian Kjær Jepsen orienterede studienævnet om mulig inddragelse, og
anvendelse af proportionalitetsprincippet i forbindelse med behandling af sager om udsættelse af 1.
årsprøven hvor der ikke udestår ECTS ud over det i praksis vedtagne maksimum.
Det bemærkes, at der ved behandling af sager om yderligere prøveforsøg i 1. års prøvefag ikke anvendes
proportionalitetsprincippet.
Studienævnet godkendte tilføjelse i den administrative oversigt der danner grundlag for tildeling af
startmerit, at Markedsføringsøkonomer optaget på HA uddannelsen skal have haft Erhvervsjura eller
sidestillet juridisk fag som valgfag for at der kan gives merit for faget Erhvervsjura på HA uddannelsen.
10. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt)
Studienævnet modtog orientering.

11. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt)
12. Meddelelser
12.1.
Et-årige kandidatuddannelser i de 17 verdensmål
12.2.
Referat af møde i Campusorgan, Campus Esbjerg d. 21. august 2019
12.3.
Indkaldelse til møde i Studienævn for Cand.public. d. 29. august 2019
12.4.
Indkaldelse til møde i Studienævn for Jura d. 3. september 2019
12.5.
Referat af møde i Studienævn for SJSE d. 20. august 2019
12.6.
Referat af møde i Studienævn for MEME d. 12. august 2019
12.7.
Indkaldelse til møde i Studienævn for MEME d. 17. september 2019
13. Eventuelt
Tina Lundø Tranekjer
Studienævnsformand

Dorthe Sjørslev Rasmussen
Studienævnssekretær

