
 

 

 

Referat af møde i  

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Fredag d. 20. november 2020 

Klokken 9.15 – Afsluttet cirka 14.15 
Zoom 

 

Til stede:  Tina Lundø Tranekjer, Nils Karl Sørensen, Ole Bent Olesen (fra klokken 12.20), 
Mads Bruun Ingstrup, Knud Sinding (forlod mødet klokken 13.40), Peter Daniel 
Solberg Hansen (forlod mødet klokken 13.00), Natasha Henriette Nielsen (fra 
klokken 10.20), Pianna Møller Krebs 

Ikke til stede: Lotte Vagner Steenholt, Mette Katrine Sejten Nikolajsen 

Administration til stede under hele mødet:  

  Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent) 

Administration til stede under punkt 1 – 6: 

  Kirsten Høg, Caroline Grossmann (fra klokken 9.30) 

Administration til stede under punkt 7 - 9: 

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

Profilansvarlig, Professor Hans Frimor deltog under behandling af punkt 3. 

 

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

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Orientering fra studieleder (lukket punkt) 
 
* Status på forhold relateret til Covid-19 
Undervisningsplanlægningen er i gang for F21. Der arbejdes intenst i alle campusbyer med at ramme en 
skemalægning der på bedste vis udnytter de muligheder der er for henholdsvis fysisk og online 
undervisning. 
Der bliver naturligvis planlagt så alle gældende restriktioner og forholdsregler overholdes. 
 
* Status på arbejdet omkring Studieintensitet 
Der er givet tilbagemelding til prodekanen.  
Der pågår efterfølgende videre arbejde, og drøftelser omkring fokuspunkter og videre proces. Det meldes 
yderligere ud som obs punkt i forbindelse med kommende indkald af fagbeskrivelser. 
 
  



 

* Valg 2021 
Efter offentliggørelse er det desværre konstateret, at der ikke er opstillede kandidater til pladserne som 
studenterrepræsentanter i Studienævn for Erhvervsøkonomi til valgperioden 1/1-21 – 31/12-21. 
Da det er valggruppen der har mulighed for efterfølgende at indstille yderligere repræsentanter til 
udpegning hos Rektor er det for nuværende beklageligvis situationen, at der ses ind i en valgperiode uden 
studenterrepræsentation. 
 
3. Studieordninger, linje- og profilbeskrivelser  

3.1. Definition af studieforløb ved studiestart 1. februar på cand.merc. Management Accounting, 
Campus Odense – Orientering 

3.2. Forslag til ændring af faglig sammensætning på cand.merc. regnskabsprofiler, Campus Odense 
 
Profilansvarlig Hans Frimor deltog under behandling af punktet. 
 
3.1. Studienævnet modtog orienteringen. 
 
3.2. Profilansvarlig Hans Frimor motiverede det fremlagte forslag. 
Studienævnet tiltræder model a i det fremlagte forslag. Med virkning fra 1. september 2021 vil der således 
på cand.merc. profiler hvor faget ”Management Accounting” indgår som obligatorisk fagelement blive givet 
valgmulighed mellem at lade enten faget ”Management Accounting” eller faget ”Accounting for Decision 
and Control” indgå som obligatorisk fag på 1. semester.  
 
Det blev aftalt, at Studienævn for MEME kontaktes med forespørgsel om overflytning af 
studienævnstilknytning af faget ”Accounting for Decision and Control” fremadrettet, og med virkning pr. 1. 
september 2021 fra Studienævn for MEME til Studienævn for Erhvervsøkonomi. 
 
4. Evaluering F21 (lukket punkt) 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede indledningsvist overordnet om det fremsendte materiale.  
Der er i denne omgang lidt flere informationer, og evalueringsinformationer, end der har været tidligere. 
 
Inden den samlede behandling bragte Mads Bruun Ingstrup formuleringen af spørgsmålet: ”Har 
sværhedsgraden af faget et for højt niveau?”, og videre fortolkningen af de målte resultater på 
spørgsmålet. 
Studienævnet antager, at en evalueret middelværdi på spørgsmålet er et tilfredsstillende resultat. 
Dog bemærker studienævnet, at spørgsmålet ikke nødvendigvis rammer hensigten i forhold til det man 
ønsker at modtage evalueringsresultater på. 
Det blev aftalt at Tina Lundø Tranekjer kontakter Morten Vestergaard-Lund med henblik på afklaring af 
hensigt med spørgsmålet, og formuleringen heraf. 
 
Studienævnet overgik herefter til behandling af evalueringsresultaterne. 
 
Det bemærkes overordnet, at det både viser sig i evalueringerne, og er væsentligt, at der arbejdes med 
kommunikation omkring transparens og sammenhæng mellem fællesfagenes faglige sammenhæng og 
progression. Det vil være et fokusområde for studienævnet når der følges op på kommende evalueringer. 
 
Det blev indledningsvist noteret, at evalueringerne viser tilfredsstillende resultater på stort set alle 
parametre. Der er målepunkter hvor der er opmærksomhedspunkter.  
Det har naturligvis studienævnets bevågenhed hvorvidt situationen omkring den pludselige nedlukning, og 
følgende omlægning, i F20 grundet Covid-19 viser sig tydeligt i evalueringsresultaterne. 
Umiddelbart vurderes dette ikke at være tilfældet. Det ses at ikke alle fag er lige ”egnede” til online-forløb. 
Dette var forventet, og det noteres, at der er arbejdet med tingene. 
 



 

Der ses overordnet tendenser omkring studieaktivitet under nedlukningen. Det ses videre, at udfordringen 
overordnet set har været mere noterbar på bachelor-niveau end på kandidat-niveau. Det må antages, at de 
studerendes vurdering af egen studieaktivitet i F20 kan have afsmittende effekt på studieintensiteten i 
samme periode. 
Studienævnet er opmærksomme på, at der har været en særlig situation hvor undervisere har skullet 
undervise, formidle og motivere under andre former end vanligt. Samtidig har vores studerende været i en 
mærkbart anderledes situation såvel studierelateret som privat under forårets nedlukning, samtidig med at 
en række af de motivations-faktorer og undervisningsmetoder der anvendes i den det ”normale” 
undervisning ikke har været mulige at gøre brug af. 
 
I relation til de særlige omstændigheder Covid-19 situationen her afstedkommet i F20, bemærkede 
studenterrepræsentanterne, at det særligt er de sociale dimensioner, det opleves at lide under den 
omstændighed, at der ikke er fysisk fremmøde. Der udtrykkes også, at der er en bekymring omkring de 
nystartede studerende, som ikke på samme måde som vanligt får mulighed for at opbygge netværk både i 
relation til studierelaterede aktiviteter, men også i mere privat forstand. Her tænkes der f.eks. meget på 
studerende der er er flyttet til en ny by, og derfor måske ikke har et present socialt netværk. 
 
Samtidig opleves det, at det ikke er muligt at skabe den samme interaktion i undervisningsafviklingen som 
når man sidder sammen i et undervisningslokale. 
 
Der opfordres fra studienævnet til at der tænkes i at der er faktisk interaktion i forbindelse med afvikling af 
undervisning, såvel ved fysisk som ved online undervisning. 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om, at der er videregivet en bekymring til Prodekan for Uddannelse, 
omkring hvorvidt det vil være muligt at opretholde kadence, motivation og gejst hos både studerende og 
undervisere med en fortsat situation hvor online-undervisning og minimalt fysisk fremmøde er en realitet. 
Dette vil formodentlig strække sig videre ind i F21, hvilket vil sige at vi vil have studerende indskrevet som 
indtil videre stort set alene har modtaget undervisning online. 
 
Fokus på fællesfag - HA: 
Overordnet bemærkes det, at det fra studienævnets vinkel fortsat er et fokuspunkt, at der arbejdes med at 
skabe yderligere sammenhænge og strukturer i relationerne mellem fællesfagene både fag-fagligt, men 
også i forhold til progression i uddannelsen. 
 
Studienævnet har noteret sig et antal afgivne kvalitative bemærkninger i forhold til fagsammensætningen 
på 3. og 4. semester, og sværhedsgraden i fagpuljen samlet set på de to semestre. 
 
 
De evaluerede fællesfag:  
 Mikroøkonomi (DK + GB) 
 Matematik og Statistik (DK + GB) 
 Marketing (DK + GB) 
 Makroøkonomi (DK + GB) 
 Regnskab (DK + GB) 
 Erhvervsjura (DK + GB) 
 Videregående kvantitative analyser (DK + GB) 
 Strategi (DK + GB) 
 
Evalueringsresultaterne for fagene er generelt set meget tilfredsstillende.  
I resultaterne for Mikroøkonomi ses en stabilisering i forhold de seneste år, som med rimelighed må 
antages at være resultat af de tiltag der lavet i faget i forhold til at imødekomme forhold der tidligere har 
givet anledning til faglige justeringer. 
Der er enkelte bemærkninger i forhold til Matematik og Statistik, som for nuværende ikke giver anledning 
til videre opfølgning.  



 

Der er korrigeret i prøvesammensætningen i Marketing. Der er ikke specifikke bemærkninger som følge af 
evalueringen. 
Makroøkonomi, der er ikke specifikke bemærkninger affødt af evalueringerne. 
Relateret til Regnskab er der enkelte bemærkninger omkring øvelsestimer der gik online, og relaterede 
forhold. Der er noteret bemærkninger fra campus Slagelse. 
Der er ikke specifikke bemærkninger vedrørende fag fagene Erhvervsjura og Strategi. 
Vedrørende faget Videregående kvantitative analyser bemærkes det, at der for F20 er rigtig gode 
evalueringer på faget på campus Kolding. 
 
Øvrige fag: 
Der er ikke væsentlige bemærkninger. 
Faget Kvalitativ metode og vidensprocesser har haft første udbud i evalueringsperioden. Der er allerede i 
fagbeskrivelsen der er behandlet vedrørende udbud F21 foretaget en række justeringer, og tilpasninger, i 
faget på baggrund af erfaringer draget i F20. 
Der er i enkelte fag på henholdsvis campus Esbjerg og Odense fokuspunkter omkring parametrene 
arbejdsformer og udbytte. 
 
Evaluering af Vejledningsbårne forløb: 
Der er enkelte bemærkninger om at studerende har oplevet vanskeligheder omkring at opnå kontakt til 
vejleder. Studieleder er bekendt med enkelte tilfælde. 
Studienævnet understreger dog, at det påhviler den studerende at kontakte vejleder omkring vejledning, 
og at der må kunne forventes en rimelig svartid. Yderligere understreges det, at det også påhviler den 
studerende at forholde sig proaktiv i forhold til deltagelse i informationsmøder samt eventuel kontakt 
omkring emner mv. 
Samtidig noteres det, at det kan være hensigtsmæssigt at der forventningsafstemmes omkring 
vejledningsforløbet, og hvad dette kan forventes at indeholde samt hvad vejleder rolle og forventede 
ydelse er i forløbet. 
 
Evaluering af hele uddannelser: 
Der er noteret bemærkninger der handler om en oplevelse af manglende feedback i løbet af uddannelsen, 
samt af at afgivne evalueringer ikke anvendes.  
Studienævnet bemærker hertil, at der arbejdes løbende med kendte evalueringsresultater, og at 
studerende der allerede har bestået et fag desværre følgelig ikke vil opleve og/eller ”få glæde” af de tiltag 
der sker i et fag. Tiltag som sker blandt andet på baggrund af studenterevalueringer. 

5. Censor- og eksaminatorrapporter (lukket punkt) 
5.1. Censorrapporter for censur rekvireret i Censorkorpset for Erhvervsøkonomi i perioden 0919 – 0220 
5.2. Censorrapporter for censur rekvireret i Censorkorpset for Erhvervsøkonomi i perioden 0320 – 0820 
5.3. Eksaminatorrapporter vedr. censur rekvireret i Censorkorpset for Erhvervsøkonomi i perioden  
0919 – 0220 
5.4. Eksaminatorrapporter vedr. censur rekvireret i Censorkorpset for Erhvervsøkonomi i perioden  
0320 – 0820 

Censorrapporter: 
Studienævnet tager de afgivne tilbagemeldinger til efterretning. 
Enkelte faglige bemærkninger medtages i overvejelser omkring det pågående arbejde omkring 
studieintensitet. 

Eksaminatorrapporter: 
Studienævnet tager de afgivne tilbagemeldinger til efterretning. 
Der er ikke tilbagemelder der giver anledning til bemærkninger. 

Studienævnet har noteret sig en række bemærkninger omkring den nødvendige hurtige tilpasning af 
afvikling af prøver i forår og sommer 2020 grundet Covid-19. 



 

Der er overordnet set positive tilbagemeldinger fra såvel censorer som eksaminatorer i forhold til både 
information, set-up og afvikling. 

6. Eksamen og undervisning  
6.1. Vurdering af tilbudt muligt valgfag "Introduction to Media Programming in Python” 
6.2. Læseplaner F21 - Campus Odense – til orientering/godkendelse 
6.3. Læseplaner F21 - Campus Sønderborg – til orientering/godkendelse 
6.4. Læseplaner F21 - Campus Slagelse – til orientering/godkendelse 

 
6.1. Høres skriftligt. Afventer således. 
6.2. -6.4. Studienævnet modtog orientering og godkendt. 
Der tages forbehold for efterfølgende bemærkninger eller/og nødvendige ændringer. 
 
7. Praksis og principper 
 
Intet behandlet. 
 
8. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
- 

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

- 

10. Meddelelser 
10.1. Referat af møde i Studienævn for MEME d. 6. oktober 2020 
10.2. Dagsorden for møde i Studienævn for MEME d. 3. november 2020 
10.3. Dagsorden for møde i Studienævn for Jura d. 10. november 2020 
10.4. Dagsorden for møde i Studienævn for SJSE d. 10 november 2020 
10.5. Referat af møde i Studienævn for Cand.public. d. 21. oktober 2020 
10.6. Referat af møde i Studienævn for MEME d. 3. november 2020 
10.7. Dagsorden for møde i Studienævn for MEME d. 19. november 2020 
10.8. Referat af møde i Studienævn for Cand.public. d. 29. september 2020 

- 
 
11. Eventuelt 
 
- 
 
 

Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


