
 

 

 

Referat af møde i 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Tirsdag d. 9. juni 2020 

Klokken 9.15 – 14.00 

 

Til stede:  Tina Lundø Tranekjer, Ole Bent Olesen, Mads Bruun Ingstrup, Lotte Vagner Steenholt, Pianna 
Møller Krebs, Peter Daniel Solberg Hansen, Knud Sinding, Natasha Henriette Nielsen 

Ikke til stede: Nils Karl Sørensen, Mette Katrine Sejten Nikolajsen,  

Administration til stede under hele mødet:  

 Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent) 

Administration til stede under punkt 1 – 5: 

 Kirsten Høg 

Administration til stede under punkt 6 – 8: 

Julie Udbye Nielsen, Brian Kjær Jepsen, Selma Brackovic Thingholm, Lene Albæk Jensen  
 
 

1. Godkendelse af referat 
1.1. Ordinært møde d. 15. maj 2020 
1.2. Ekstraordinært møde d. 28. maj 2020 

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

 
Velkommen til Pianna Møller Krebs, nyligt indtrådt som medlem af studienævnet. 
 
Fysisk undervisning i efteråret 2020. 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om status på planlægning, og nødvendig tilpasning/omlægning af 
undervisningen i E20. 
 
Det er indstillet fra SAMF at fordelingen af lokaler vedr. E20 fastholdes. 
Det er uvist i hvilket omfang, og under hvilke betingelser, internationale studerende vil kunne indrejse i 
Danmark. Dette forhold vil kunne få indflydelse på de prioriteringer der laves i relation til fysisk / online 
undervisning. 
 
Studienævnet drøftede en række praktiske forhold, herunder eventuel løbende tilpasning til restriktioner, 
holdning til forskellige typer af online undervisning, eventuelle ændringer af allerede offentliggjorte 
læseplaner, forhold omhandlende GDPR ved eventuel offentliggørelse af optagne forelæsninger  Det blev 
yderligere tilkendegivet fra studentersiden, at der i nogen sammenhænge i forhold til digital afvikling af 
undervisning har været bedre erfaringer med på forhånd optaget undervisning. 
 



 

I forhold til fællesfag på HA, blev der gjort opmærksom på, at det skal sikres, at der er sammenlignelighed i 
formen der afvikles under blandt campusserne. Det må forventes, at der vil være varierende muligheder i 
forhold til at give mulighed for fysisk tilstedeværelse mellem campusserne. 
 
3. Projektorienteret forløb  
 
Tina Lundø Tranekjer ønskede studienævnets input og betragtninger relateret til forløb der udbydes som 
projektorienterede forløb til cand.merc. uddannelsen. Forløbene udbydes under varierende titler, i et 
nogenlunde sammenligneligt format på tværs af alle 5 geografiske campusser. Der udbydes primært forløb 
på 5 og 10 ECTS. Herudover udbydes der enkelte forløb på 15 ECTS. 
 
Studienævnet orienterede sig i den nuværende muligheder. 
Der blev fremsat en række bemærkninger, heriblandt at: 

• Det skal diskuteres yderligere, hvis der skal udbydes projektorienterede forløb udover 10 
ECTS på yderligere campusser. 

• Det ønskes, at der kan varieres i udbuddet således at det vurderes pr. profil hvorvidt der skal 
udbydes et projektorienteret forløb der overstiger 10 ECTS. 

• Der skal ikke nødvendigvis være samme ECTS relaterede udbud på alle geografiske 
campusser. 

• Det anerkendes, at der kan være varierende relevans af projektorienterede forløb afhængigt 
af profilens faglige fokus-område. 

• Hvis det på sigt besluttes at udbyde projektorienteret forløb på 15 ECTS til yderligere profiler, 
vil de 5 ”ekstra” ECTS indgå i de ECTS der er dedikeret til valgfag. 

• Der er varierende holdninger til formålet med, den viden og kompetence der antages tilegnet 
ved, og det tilladte omfang af, projektorienteret forløb. 

• Der er kobling til det fokus der ligger på employability og ledighed. 
• Der fremsættes ønske om, at der kigges på om der skal være en yderligere grad af 

”ensartethed” i beskrivelserne af, og kravene til, de projektorienterede forløb der udbydes. 
Samtidig skal det naturligvis sikres at det faglige område der kobles til i forløbet fagligt kan 
indeholdes i de krav der stilles til f.eks. eksamensopgaven.  

• Der er p.t. ingen intentioner om at pille ved allerede eksisterende fag. Hvis disse kommer i 
spil, vil det være i dialog, og der vil givet fald være tale om tilpasninger i eksisterende 
fagbeskrivelse(r). 

 
Der er for nuværende ikke taget konkrete beslutninger om ændringer / tilføjelser i udbuddet af 
projektorienterede forløb på cand.merc.-uddannelsen.  
Diskussionen fortsættes i relevante fora med inddragelse.  Herunder af studieleder, profilansvarlige og 
relevante VILU. 

 
4. Fagansvar HA 
 
Tina Lundø Tranekjer motiverede og præsenterede indledningsvist det fremlagte bilag. Bilaget har været 
fremlagt til behandling i DEF forud for fremsendelse til studienævnet. 
Der er tale om en opdatering af et allerede eksisterende og godkendt bilag. Bilaget omhandler ansvar 
relateret til fællesfag. 
Bilaget har været rundsendt til studienævnets medlemmer til mulig kommentering forud for behandling på 
mødet. Der er indkommet enkelte bemærkninger som medtages til behandling. 
 
Studienævnet diskuterede bilaget, og de indkomne bemærkninger. 
 
Der er en fælles opfattelse af at man eksaminerer de studerende man har haft ansvar for undervisningen 
for. Ole Bent Olesen foreslår, at det indføjes i dokumentet, at det forholder sig således. Der fremsendes 



 

bemærkning om, at studienævnet foreslår at ordlyden ”Bidrager til rettelse af eksamensopgaver.” tilføjes i 
dokumentet. 
 
Det blev yderligere bemærket, at det kan være svært, at man som fagansvarlig for fællesfag ikke har 
mulighed for at agere direkte i forhold til underviser(e). 
 
5. Eksamen og undervisning 

5.1. Læseplaner E20 – Campus Sønderborg 
5.2. Eksamensplan HA S20R – Campus Odense 

 
Studienævnet modtog orientering, og godkendte. 
Der tages forbehold for efterfølgende bemærkninger. 

 
6. Praksis og principper 
 
- 
 
7. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
- 
 
8. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 
 
9. Meddelelser 

9.1. Referat af møde i Studienævn for Jura d. 12. maj 2020 
9.2. Referat af møde i Studienævn for Jura d. 6. april 2020 
9.3. Referat af møde i Studienævn for Cand.public. d. 18. maj 2020 
9.4. Rusarrangementer 2020 – retningslinjer 
9.5. Fag på kandidat uden færdiggjort bacheloruddannelse – vedr. S20 

 
10. Eventuelt 

 
 
Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


