
 

 

 

Referat af møde i 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Fredag d. 15. maj 2020 

Klokken 9.15 – 15.15 (cirka) 

 

 

Til stede: Tina Lundø Tranekjer, Ole Bent Olesen, Mads Bruun Ingstrup, Nils Karl Sørensen,  
Knud Sinding, Natasha Henriette Nielsen, Mette Katrine Sejten Nikolajsen, Lotte Vagner 
Steenholt 

Ikke til stede: Peter Daniel Solberg Hansen 

Administration til stede under hele mødet: 
 Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent), Caroline Grossmann (forlod mødet cirka 14.30) 

Administration til stede under punkt 5 – 12: 
 Kirsten Høg 

Administration til stede under punkt 1 – 4: 
 Julie Udbye Nielsen, Brian Kjær Jepsen, Selma Brackovic Thingholm, Louise Folkestad,  
Lene Albæk Jensen 

 

 

1. Godkendelse af referat 
1.1. Ordinært møde d. 17. april 2020 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Praksis og principper 
 
Intet at behandle. 
 
3. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
Intet at behandle. 
 
4. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 
 
- 
 
5. Orientering fra studieleder (lukket punkt) 

 
Undersøgelsesresultater omkring studieintensitet: 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om de fremfundne resultater i ministeriets undersøgelse omkring 
studieintensitet. 



 

Der er enkelte OBS punkter i forhold til undersøgelsens resultater. Disse er for de flestes vedkommende 
”sammenfaldende” med kendte resultater fra blandt andet SMU og egne trivselsmålinger. 
OBS punkterne er diskuteret blandt andet i forbindelse med færdiggørelsen af Uddannelsesberetningen 
2020. 
 
Studiestart 2020: 
Med baggrund i de gældende retningslinjer som udspring af den presente Covid19-situtation tilpasses 
der i de aktiviteter der afvikles i forbindelse med studiestart 2020. Dette naturligvis med henblik på at 
sikre overholdelse af alle gældende tiltag og retningslinjer. 
 
Student Ability: 
Tina Lundø Tranekjer orienterede kort om hvad der sker på området. 

Ledighedstal:  
Behandling udsættes. Planlagt til drøftelse på studienævnets ordinære i august 2020. 

Notat fagansvar og underviser på HA fællesfag: 
Tina Lundø Tranekjer orienterede indledningsvist om baggrunden for det fremlagte bilag. Der er tale 
om opdatering af eksisterende bilag. Bilaget er drøftet, og opdateret i DEF, som udbeder sig 
studienævnets bemærkninger og kommentarer til det. 

Studienævnet diskuterede bilaget. Der var enighed om væsentligheden og relevansen af dokumentet. 
Studienævnet var enige om, at der var grundlag for videre drøftelse af bilaget, hvorfor det diskuteres 
videre på studienævnets ordinære møde i juni 2020. 

Studienævnets sekretær udsender det bilag der er tale om opdatering af til studienævnets medlemmer.  
Der kan fremsendes bemærkninger til studienævnets drøftelse indenfor fastlagt frist. 

6. Eksamen og undervisning (lukket punkt) 
6.1. Omlægning af prøver relateret til Covid19 

Tina orienterede kort om status og progression på processen omkring den Covid19-relaterede 
omlægning af afviklingen af prøver i S20. 
Det blev bemærket, at der er kendskab til, at der på baggrund af henvendelser fra studerende der 
er bekymrede for blandt andet de tekniske forhold omkring afviklingen af de omlagte prøver, er 
rettet henvendelse videre i organisationen herom. 

 
6.2. Anvendelse af Tro- og loveerklæring ved prøver omlagt relateret til Covid19 

Der er givet mandat til Tina Lundø Tranekjer til at træffe beslutning. 
EØ er positivt indstillet overfor anvendelse. 
 

6.3. Henvendelse vedr. undervisningssprog – Campus Kolding 
Drøftelse vedr.  henvendelse fra Campus Kolding relateret til andel af engelsksproget undervisning 
i fagene Finansiering og introduktion til Finansering for cand.merc.aud. i E20. 
Studienævnet besluttede i diskussion, og efterfølgende høring at andelen af engelsksproget 
undervisning må udgøre op til 25% i E20.  
 

6.4. Projektorienteret forløb – Campus Sønderborg 
Behandling udsættes til studienævnets ordinære møde i juni 2020. 
Tina Lundø Tranekjer og Nils Karl Sørensen orienterer sig forud for behandling. 

 
6.5. Online undervisning 

Tina Lundø Tranekjer præsenterede kort bilaget som er modtaget til behandling omhandlende 
minimumskrav eventuel fremtidig online-undervisning. 



 

Studienævnet bemærkede, at det opfatter diskussionen som to-delt, relaterende sig til en 
eventuel nødvendig tilpasning i E20 grundet Covid-19 situationen og deraf følgende restriktioner, 
og en mulighed som er potentiel ”efter” Covid-19. 
 
Studienævnet er enige om at minimumsstandarden er at fagbeskrivelsen følges, og opfyldes. 
Herunder, at der leveres det antal KT der er angivet i fagbeskrivelsen. 
Der skal undervises med henblik på fuld opfyldelse målbeskrivelse, og at eksamensformen kan 
fastholdes til afvikling i henhold til fagbeskrivelsen. 

 
7. Eksamen og undervisning 

7.1. Læseplaner E20 – Campus Odense 
7.2. Læseplaner E20 – Campus Esbjerg 
7.3. Læseplaner E20 – Campus Slagelse  

 
Studienævnet modtog orientering og godkendte. 

 
8. Projektorienteret forløb  
 
Udsættes til drøftelse på studienævnets ordinære møde i juni 2020. 
 
9. Studieordninger, linje- og profilbeskrivelser  

9.1. Cand.merc. erhvervskandidat 
 
Studienævnet modtog orientering og godkendte. 
 
10. Pilotprojekt - Extracurricular ICC activity 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om pilotprojektet. 
Det tanken i projektet at skabe en ICC aktivitet som knytter sig til studerende på udenlandsophold. 
Studienævnet modtog orienteringen. Der var blandt andet bemærkninger / ønsker om uddybning af 
aktivitetens tænkte: 

kompetence-område, erhvervsøkonomiske perspektiv, faglighed, ECTS belastning, 
udprøvning. 

 
Tina Lundø Tranekjer går i videre dialog med initiativtagerne. Der orienteres videre om status på projektet 
på juni / august mødet. 
 
11. Meddelelser 

11.1. Referat af møde i Studienævn for SJSE d. 17. marts 2020 
11.2. Dagsorden for møde i Studienævn for SJSE d. 23. april 2020 
11.3. Dagsorden for møde i Studienævn for MEME d. 28. april 2020 
11.4. Referat af møde i Studienævn for MEME d. 24. april 2020 
11.5. Referat af møde i Studienævn for MEME d. 24. marts 2020 
11.6. Referat af møde i Studienævn for Jura d. 24. april 2020 
11.7. Dagsorden for møde i Studienævn for MEME d. 11. maj 2020 
11.8. Referat af møde i Studienævn for Cand.public. d. 22. april 2020 
11.9. Dagsorden for møde i Studienævn for Jura d. 12. maj 2020 
11.10. Dagsorden for møde i Studienævn for Cand.public. d. 18. maj 2020 
11.11. Referat af møde i Studienævn for MEME d. 11. maj 2020 
11.12. Dagsorden for møde i Studienævn for MEME d. 19. maj 2020 
11.13. Referat af møde i Campusorgan, campus Esbjerg d. 11. maj 2020 

 

- 



 

12. Eventuelt 
 

- 
 
 
 

Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


