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1. Godkendelse af referat 
1.1. Ordinært møde d. 13. marts 2020 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Praksis og principper 
 
Intet at behandle. 
 
3. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
Studienævnet modtog orientering. 
 
4. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 
 
- 
 
5. Orientering fra studieleder (lukket punkt) 
 
En af de valgte studenterrepræsentanter har meddelt ønske om, at udtræde af studienævnet. Udtrædelsen 
meddeles rektoratet, og samtidig meddeles indtræden af den valgte suppleant. 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede kort om processen omkring mulig omlægning af prøver i maj og juni 2020 
som følge af Covid19-situationen. Beslutningskompetencen omkring omlægning tillægges studienævnene. 



 

Der kører aktuelt proces i forhold til indhentning af indmeldinger ønsker til omlægning blandt de 
fagansvarlige. De fagansvarlige har frist søndag d. 19. april 2020.  De indkomne indstillinger behandles 
indledningsvist administrativt, og overgives herefter til videre behandling i studienævnene. 
Der er indkaldt til ekstraordinært møde d. 24. april 2020 hvor de modtagne indstillinger behandles i hh til 
indstilling. 
 
6. Fagbeskrivelser – udbud E20 

6.1. Sprog 
6.2. Campus Sønderborg 
6.3. Campus Esbjerg 
6.4. Campus Kolding 
6.5. Campus Odense og Slagelse 
6.6. Fællesfag 
6.7. Fagudbud E20 – Campus Kolding 
6.8. Fagudbud E20 – Campus Esbjerg 

 
6.1. Efter aftale har Mads Bruun Ingstrup og Tina Lundø Tranekjer arbejdet med at udforme udkast til et 
dokument der omhandler ”retningslinjer” sprog andel af andet undervisningssprog end dansk, på udbudte 
dansk-sprogede uddannelser under Studienævn for Erhvervsøkonomi. 
Studienævnet modtog orientering om udkastet, og drøftede det. Der var enighed om, at dokumentet 
danner et godt grundlag for en fortsat proces omkring emnet. 
Der arbejdes i grundtræk ud fra tankerne i udkastet i forbindelse med den igangværende 
opdateringsproces af fagbeskrivelser, og ligeledes for det kommende indkald af fagbeskrivelser vedr. E21. 
 
Der var yderligere enighed om, at Tina Lundø Tranekjer medtager udkastet og tankerne i det til orientering i 
DEF.  
 
6.2. Campus Sønderborg 
 

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

Seminar in Business Administration 
(Tidligere: Theoretical Concepts and 
Practical Applications) 

Sønderborg Godkendt Administrative ændringer. 
Ny fagtitel. 
Goals description opdelt i VFK. 
Korrektioner i Teaching 
method. 
 

Networks and Regional Economics Sønderborg Godkendt Nyt fag. 
    

 
 
  



 

5.2. Campus Esbjerg 
 

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

Sports Economics Esbjerg Godkendt Administrative ændringer. 
Tilpasning under 
forudsætninger og workload. 

Energy Markets Esbjerg Godkendt Administrative ændringer. 
 

Analytical Tools for Energy Marketes Esbjerg Godkendt Administrative ændringer. 
Ny fagansvarlig. 

Energi management Esbjerg Godkendt Administrative ændringer. 
Korrigeret litteratur. 

Studieophold i en virksomhed Esbjerg Godkendt Administrative ændringer. 
International Financial Accouting Esbjerg Godkendt Nyt fag. 
Business to Business Marketing in an 
International Perspective 

Esbjerg Godkendt Nyt fag. 
 

Sport Economics Esbjerg Godkendt  Administrative ændringer. 
Formulering vedr. mulighed for 
undervisning/eksamen på dansk 
fjernes. 

Project Management Esbjerg Godkendt Administrative ændringer. 
Ændring i KT. 
Formulering vedr. mulighed for 
undervisning/eksamen på dansk 
fjernes. 

Brand Management Esbjerg Godkendt Administrative ændringer. 
Ændret prøveform. 
Formelle tilpasninger. 

Topics in Marketing, Social Media, 
Digitalization and Event Management 
(7,5 + 2 + 5 + 10 ECTS varianter) 

Esbjerg Godkendt Administrative ændringer. 
Ny (korrigeret) fagtitel. 

    
 
 
  



 

5.3. Campus Kolding 
 

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

Start up and Growth Kolding Godkendt Administrative ændringer. 
Korrektioner i litteratur og KT. 

Værdiansættelse, køb og salg af 
virksomheder 

Kolding Godkendt Administrative ændringer. 
Specifikation af målbeskrivelse. 

Corporate Governance and 
Sustainability 

Kolding Godkendt Nyt fag. 

Introduktion til regnskab for 
cand.merc.aud. 

Kolding Godkendt Administrative ændringer. 
Godkendt med forbehold for 
afklaring og specifikation af 
forhold omkring engelsk 
sprogandel forud for 
offentliggørelse og udbud. 

Internationale feltstudier Kolding Godkendt Administrative ændringer. 
Business to Business Marketing Kolding Godkendt Administrative ændringer. 

Specifikation af målbeskrivelse. 
Præcisering vedr. sprog. 

E-marketing Kolding Godkendt Administrative ændringer. 
Præcisering vedr. sprog. 

Internt regnskab Kolding Godkendt Administrative ændringer. 
Specifikation vedr. 
eksamen/hjælpemidler. 
Præcisering vedr. sprog. 

Økonomistyring Kolding Godkendt Administrative ændringer. 
Specifikation vedr. 
eksamen/hjælpemidler. 
Præcisering vedr. sprog. 

Økonomistyring og internt regnskab Kolding Godkendt Administrative ændringer. 
Specifikation vedr. 
eksamen/hjælpemidler. 
Præcisering vedr. sprog. 

Transformativt entreprenørskab Kolding Godkendt Nyt fag. 
 

Revision: IT og Data Analytics Godkendt Ikke godkendt Administrative ændringer. 
Specifikation vedr. 
eksamen/hjælpemidler. 
Præcisering vedr. sprog. 

Videregående regnskab Kolding Godkendt Administrative ændringer. 
Specifikation vedr. 
eksamen/hjælpemidler. 
Præcisering vedr. sprog. 

Videnskabelige undersøgelsesprocesser Kolding Godkendt Administrative ændringer. 
Specifikation vedr. 
eksamen/hjælpemidler. 
Præcisering vedr. sprog. 

 
 
  



 

5.4. + 5.5. Campus Odense + Campus Slagelse 
 

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

Business Development Odense Godkendt Administrative ændringer. 
Tilpasning af eksamensform. 

Consumer Behaviour Odense Godkendt Administrative ændringer. 
Tilpasning af eksamensform. 

Management and Control Odense Godkendt Administrative ændringer. 
Tilpasning af eksamensform. 

Marketing Across Cultures Odense Godkendt Administrative ændringer. 
Medieplanlægning Odense Godkendt Nyt fag. 
Science, Tehcnology and Society Odense Godkendt Administrative ændringer. 

 
Videregående årsregnskab Odense 

Slagelse 
Godkendt  Administrative ændringer. 

Tilpasning af eksamensform. 
International Business Management 
and Strategies 

Slagelse Godkendt Administrative ændringer. 
Tilpasning af eksamensform. 

Obligationsteori Slagelse Godkendt Administrative ændringer. 
Markedskommunikation og 
virksomhedsstrategi i praksis 

Slagelse  Godkendt Udbydes af HUM. 
Der rettes henvendelse til HUM. 
* 

  
* Martin Senderovitz deltog under behandling af fagbeskrivelsen med henblik på uddybende forklaring og 
afklaring af fagets struktur, progression, indhold og formål. 
 
  



 

5.6. Fællesfag 
 

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

Regnskab Fællesfag Godkendt Administrative ændringer. 
Godkendt med forbehold for 
afklaring og specifikation af 
forhold omkring engelsk 
sprogandel forud for 
offentliggørelse og udbud. 

Introduktion til Regnskab, Intern del Fællesfag Godkendt Administrative ændringer. 
Godkendt med forbehold for 
afklaring og specifikation af 
forhold omkring engelsk 
sprogandel forud for 
offentliggørelse og udbud. 

Entreprenørskab og 
forretningsforståelse 

Fællesfag Godkendt  Administrative ændringer. 
Det specificeres at undervisning 
skal planlægges 2 + 2 timer pr. 
uge forud for offentliggørelse 
og udbud. ** 

Entrepreneurship and Understanding 
Business 

Fællesfag  Godkendt Administrative ændringer. 
Det specificeres at undervisning 
skal planlægges 2 + 2 timer pr. 
uge forud for offentliggørelse 
og udbud. ** 

Finansiering Fælles Godkendt 
(Ikke 
godkendt) 

Forslag til omlægning til 2 MCQ 
tests imødekommes ikke. 
Tina Lundø Tranekjer tager 
dialog med fagansvarlige, og 
kan ved opnået enighed om 1 
MCQ på mandag godkende til 
administrativ færdigbehandling. 

Finance Fælles Godkendt 
(Ikke 
godkendt) 

Forslag til omlægning til 2 MCQ 
tests imødekommes ikke. 
Tina Lundø Tranekjer tager 
dialog med fagansvarlige, og 
kan ved opnået enighed om 1 
MCQ på mandag godkende til 
administrativ færdigbehandling. 

Introduktion til Finasiering Fælles   Følger afgørelse vedr. 
Finansiering. 

 
** Det noteres til referat, at Mads Bruun Ingstrup stemte imod timeomlægningen af HA 
entreprenørskabsfaget, eftersom han ikke kan se den faglige og pædagogiske nødvendighed heraf. Dette 
sker bl.a. med henvisning til studenterevalueringerne fra de tidligere år. 
 
 
  



 

 
 
7. Evaluering af vejledningsbårne forløb 2019  
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om evalueringsresultaterne, samt den udarbejdede sammenfatning og 
udkast til tilbagemelding. 
Studienævnet modtog orienteringen. 
 
Der ses som ved andre evalueringsforløb desværre meget lav overordnet svarprocent.  
 
Mads Bruun Ingstrup bemærkede, at der i evalueringerne er afgivet bemærkninger i hvoraf det i forskellige 
sammenhænge fremgår, at studerende har markeret, at de har oplevet udfordringer omkring at komme i 
kontakt med vejlederne. Dette bør være et opmærksomhedspunkt fremadrettet, ligesom det potentielt kan 
være en kommunikations-opgave at skabe tydeligere formidling af hvad de studerende kan forvente af 
vejleder både i forhold kontakt og vejledningstid pr. studerende. 
 
Ole Bent Olesen bemærkede, at evalueringsresultaterne knytter sig til E19. Der er således tale om 
studerende der er vejledt før implementeringen af de tilpassede normer. 
 
Studienævnet drøftede kort erfaringer omkring anvendelsen af vejlederaftaler. Der er erfaring for, at den 
kan være en rigtig god inducerende faktor i forhold til igangsættelse samt at de studerende tager indhold 
og form meget seriøst. 
 
Hertil diskuterede studienævnet kort evalueringens udformning, og de potentielle diskrepanser der kan 
ligge i udformningen af spørgsmålene. 
 
Udkastet til tilbagemelding færdiggøres af Tina Lundø Tranekjer, og fremsendes på studienævnets vegne. 
 
8. Studenterevaluering af hele uddannelser 2019 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om evalueringsresultaterne, samt den udarbejdede sammenfatning og 
udkast til tilbagemelding. 
Studienævnet modtog orienteringen. 
 
Der ses som ved andre evalueringsforløb desværre meget lav overordnet svarprocent. 
 
Der kan aflæses generel tilfredshed i de modtagne evalueringer. 
 
Udkastet til tilbagemelding færdiggøres af Tina Lundø Tranekjer, og fremsendes på studienævnets vegne. 
 
 
9. Studieordninger, linje- og profilbeskrivelser  

9.1. HA 
9.2. Cand.merc. 
9.3. Cand.merc.aud. 
9.4. Cand.merc.aud. erhvervskandidat 
9.5. HA merit - DK 

 
Studienævnet modtog orientering om de fremlagte studieordninger, samt om kriterierne for den tekniske 
overførsel til ODIN. 
 
9.1. – 9.4.: Godkendt uden bemærkninger. 
9.5. Tina Lundø Tranekjer orienterede studienævnet om at der i særlige tilfælde gives meritter udover de i 
linjebeskrivelsen mulige.  



 

Studienævnet fandt ikke at der på denne baggrund er belæg for at ændre i den besluttede struktur for 
meritlinjerne som træder i kraft med optaget d. 1. september 2020.  
 
10. Partneruniversiteter  
 
Grundet bilagsmaterialets omfattende karakter, blev det aftalt, at studienævnets medlemmer kigger ind i 
de fagbeskrivelser hvor de har fag-kompetencer. 

Der genbehandles på senere møde. 

11. Meddelelser 
11.1. Dagsorden for møde i Studienævn for MEME d. 24. marts 2020 
11.2. Referat af møde i Studienævn for Jura 10. marts 2020 
11.3. Dagsorden for møde i Studienævn for Cand.public. d. 23. marts 2020 
11.4. Dagsorden for møde i Studienævn for Jura d. 6. april 2020 
11.5. Tillægsdagsorden for møde i Studienævn for Jura d. 6. april 202 
11.6. Referat af møde i Studienævn for Cand.public. d. 23. marts 2020 
11.7. Dagsorden for møde i Studienævn for SJSE d. 21. april 2020 
11.8. Dagsorden for møde i Studienævn for Cand.public. d. 22. april 2020 
11.9. Dagsorden for ekstraordinært møde i Studienævn for MEME d. 24. april 2020 
 

-  
  
12. Eventuelt 

 
Et af studienævnets medlemmer orienterede om at være blevet bekendt med, at der har været,  
potentielt væsentlige forskelle, i den instruktion og programbase der har været undervist / instrueret i, i 
øvelsestimerne i et specifikt fællesfag i E/F20. Studienævnet modtog orienteringen, og medtager den i det 
fremadrettede arbejde omkring udvikling af faget. 
 

 
Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


