
 

 

 

Referat af møde i 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Fredag d. 18. december 2020 

Klokken 9.30 – 14.30 (cirka) 
Zoom 

 

Til stede:  Tina Lundø Tranekjer, Nils Karl Sørensen, Ole Bent Olesen (fra klokken 12.40), 
Mads Bruun Ingstrup, Knud Sinding, Peter Daniel Solberg Hansen, Natasha 
Henriette Nielsen (fraværende fra 12.40), Pianna Møller Krebs, Lotte Vagner 
Steenholt 

Ikke til stede: Mette Katrine Sejten Nikolajsen 

Administration til stede under hele mødet:  

  Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent) 

Administration til stede under punkt 1 – 2 og 6 – 10: 

  Kirsten Høg, Charlotte von Holstein 

Administration til stede under punkt 3 – 5: 

Julie Udbye Nielsen, Louise Folkestad, Brian Kjær Jepsen, Selma Brackovic 
 

Viceinstitutleder for Uddannelse, Lektor Jesper Piihl deltog under behandling af punkt 2.1. 

 
Vedr. dagsorden: 
Ved mødet begyndelse tilføjedes:  
8.3. Ansøgning vedr. ændret undervisningssprog i IT-fag i F21, HA, Campus Odense og Slagelse. 

 

1. Godkendelse af referat 
1.1. Ordinært møde d. 20. november 2020 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Studieordninger, linje- og profilbeskrivelser  

2.1. Forslag til ændring af Digitalisering og forretningsudvikling, Campus Kolding 
2.2. Revurdering af opfyldelse af adgangskrav til cand.merc. efter ny studieordning på MMA 
2.3. Vurdering af studieordning for PBA i Value Chain Management med henblik på opfyldelse af 
adgangskrav til cand.merc. 

Viceinstitutleder for Uddannelse Jesper Piihl, campus Kolding, deltog under behandling af punkt 2.1. 



 

2.1. Jesper Piihl motiverede det fremlagte forslag. 
Studienævnet adspurgte om uddybende bemærkning omkring blandt andet overvejelser relateret til 
rekruttering af værtsvirksomheder, rekrutteringsgrundlag af kvalificerede studerende, linjens profil 
relateret til øvrige udbudte HA-linjer på campus Kolding, forhold omkring mulighed for dispensation hvis 
enkelte studerende IKKE formår at få tilknyttet værtsvirksomhed. 

Der findes godtgjort, at der er sket overvejelser omkring alle ovenstående parametre i forbindelse med 
udviklingsarbejdet, og det findes godtgjort at den foreslåede ændring er overvejet, og at der er undersøgt 
om der med rimelighed vil kunne ske en kvalificeret rekruttering til de udbudte studiepladser på linjen. 

Jesper Piihl forlod behandlingen efter motivation og uddybning.  

Studienævnet giv herefter over til den videre behandling af forslaget til ændring af linjen Digitalisering og 
Forretningsudvikling. 

Studienævnet tiltræder det fremsendte forslag med enkelte bemærkninger. 
Ændringen implementeres med ikrafttræden fra 1. september 2021 

Det foreslås i det fremsendte at fagbeskrivelsen for fællesfaget ”Virksomhedens informationssystemer” 
tilpasses, således at den også dækker de særlige forhold der vil gøre sig gældende for studerende tilknyttet 
værtsvirksomhed.  
Dette tiltrædes ikke, der skal derfor udarbejdes egen fagbeskrivelse for 5 ECTS IT-fag for linjen Digitalisering 
og Forretningsudvikling. 

Det er studienævnets vurdering, at afvigelse i forhold til tilknytning til værtsvirksomhed kan ske efter 
individuel vurdering. Der skal ved vurdering foreligge dokumenterede forhold der kan godtgøre afvigelsen. 
Vurderingskompetencen ligger hos linjeansvarlig. 
Meddelelse om afvigelse meddeles skriftligt til den studerende og journalisere på den studerendes Acadre. 

2.2. Efter ikrafttræden af ny studieordning for MMA, BA er studienævnet blevet anmodet om at 
genvurdere hvorvidt kravet til bestået Mikroøkonomi ved adgang til cand.merc. på SDU opfyldes.  

Studienævnet vurderer, at studerende der er optaget på MMA pr. 1. september 2020, og med en 
gennemført bacheloruddannelse på 2020 studieordningen opfylder kravet til Mikroøkonomi. 

2.3. Studienævnets tiltræder fagansvarlige Hans Frimor og Kenneth Schultz indstillinger. 
Der tages kontakt til fagansvarlig Kenneth Schultz igen vedr. en mulig genvurdering af finansierings-faget. 
Kirsten Høg tager kontakt. 

3. Praksis og principper 
 
Studienævnet modtog orientering om ændret vedr. behandlingskompetence vedr. afmelding af prøver. 
 
Studienævnet har modtaget ministeriets hyrdebrev om forvaltning af handicapområdet til orientering. 
 
Studienævnet modtog orientering om formaliteter omkring behandling af ansøgninger forbundet til Covid-
19 vedr. eksamen fra hjemmet fra studerende i udsatte grupper. 
 
4. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
- 

 
5. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 
 
- 



 

 
6. Orientering fra studieleder (lukket punkt) 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om, at der afvikles statusmøder/opfølgningsmøder vedr. 
Uddannelsesberetningen i løbet af foråret. 

 
Tina Lundø Tranekjer orienterede omkring status relateret til Covid-19 tilpasninger. 
Der sker løbende opfølgning, og eventuelt nødvendig tilpasning vedrørende prøveafvikling i januar 2021. 
Der har således i den forgangne uge pågået et større arbejde omkring afklaring og høring af afvikling af 
prøver i januar. 
For det erhvervsøkonomiske område gør det sig således gældende, at alle fag med skriftlig udprøvning er 
omlagt til on-line afvikling, med en enkelt undtagelse hvor der fastholdes fysisk afvikling. Herudover har det 
været nødvendigt, at ændre datoen for prøveafvikling for er enkelt fag. 
 
7. Assurance of Learning – Cand.merc.aud. 
 
Tina Lundø Tranekjer og Mads Bruun har i samarbejde lavet udkast til tilbagemelding til fakultetet på den 
modtagne Assurance of Learning måling på cand.merc.aud. 

Det er studenævntes opfattelse at der overordnet set ses tilfredsstillende resultater i målingen på alle 
målepunkter. 

Studienævnet tiltrådte det udarbejdede forslag. 
Studienævnets sekretær melder tilbage til fakultetet på studienævnets vegne. 

8. Eksamen og undervisning  
8.1. Læseplaner F21 BA + KA, Campus Esbjerg - Til orientering/godkendelse 
8.2. Eksamensplan fællesfag BA, Alle campusser – Til orientering/godkendelse 

 
8.1. Studienævnet modtog orientering / godkendte. Se dog bemærkninger. 
Det bemærkes, at der bør kigges på planlægningen af cand.merc. faget ”Strategy and Competition” med 
henblik på mulige opdeling således, at der ikke ”blok”-undervises. 
Herudover er det ikke bemærkninger til cand.merc. læseplanen. 
 
For HA faget ”Strategi” skal der som udgangspunkt planlægges med 2 + 2 timer, i henhold til sædvanlig 
skemalægningspraksis på bachelorfag. 
Studienævnet er opmærksomme på, at det ikke fremgår tydeligt i fagbeskrivelsen, dette vil blive korrigeret 
ved førstkommende revision.  
Herudover er der ikke bemærkninger til HA læseplanen. 
 
8.2. Studienævnet modtog orientering / godkendte. 
 
8.3. Ansøgning vedr. ændret undervisningssprog i IT-fag i F21, HA, Campus Odense og Slagelse 
Studienævnet diskuterede den modtagne ansøgning. 

Tina Lundø Tranekjer kontakter Christian Kronborg med henblik på afklaring af hvilke muligheder der 
foreligger. 

 
* Der tages vedr. både punkt 8.1. og 8.2. forbehold for eventuelle efterfølgende bemærkninger fra 
studienævnets medlemmer, samt eventuelle nødvendige tilpasninger. 
 
9. Meddelelser 

9.1. Referat af møde i Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier  
d. 10. november 2020 



 

9.2. Dagsorden for møde i Studienævn for Statskundskab, Journalistisk, Sociologi og Europæiske Studier 
d. 8. december 2020 
9.3. Dagsorden for konstituerende møde i Studienævn for Jura d. 1. december 2020 
9.4. Dagsorden for møde i Studienævn for cand.public. d.14. december 2020 
9.5. Referat af konstituerende møde i Studienævn for Jura d. 1. december 2020 
9.6. Referat af møde i Studienævn for Jura d. 1. december 2020 
9.7. Dagsorden for konstituerende møde i Studienævn for cand.public. d. 18. december 2020 

 
- 
 
10. Eventuelt 
 
Forslag om til at man kunne tilføje et dagsordenspunkt ”De studerendes punkt”. 
 
Tina Lundø Tranekjer afsluttede mødet med at takke de afgående studerende for deres store arbejde i 
studienævnet i den/de forgangne valgperiode(r). 
 

 
Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


