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Bruun Ingstrup, Peter Daniel Solberg Hansen, Natasha Henriette Nielsen (fra 
9.50) 

Ikke til stede: - 

Administration til stede under hele mødet:  

  Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent) 

Administration til stede under punkt 1, 2, 3, 7, 8: 

  Kirsten Høg, Lise Abrahamsen, Caroline Grossmann 

Administration til stede under punkt 9 – 10: 

  Kirsten Høg 

Administration til stede under punkt 4 – 6: 

Julie Udbye Nielsen, Louise Folkestad, Brian Kjær Jepsen, Selma Brackovic 
 
Til stede under punkt 2:  Specialkonsulent Line Troelsgaard Olsen og  

Prodekan for Uddannelse Jan Guldager Jørgensen,  
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 

 
1. Godkendelse af referat 

1.1. Ordinært møde d. 13. januar 2021 
 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. EØ udvalgets rapport (lukket punkt) 
 
Tina Lundø Tranekjer bød indledningsvist velkommen til Line Troelsgaard Olsen og Jan Guldager Jørgensen. 
 
Prodekan for Uddannelse Jan Guldager Jørgensen indledte med en kort overordnet bemærkning, og en kort 
orientering om den videre tænkte proces. Herefter bad Jan Guldager Jørgensen om studienævnets 
bemærkninger og overvejelser til rapporten. 
 
Studienævnets medlemmer havde med stor interesse læst udvalgets rapport. 
 
  



 

Opsummerende bemærkes: 
 

- Studienævnet udtrykker undren over, at en model med 2 studieledere er i spil, da dette tidligere 
har været ønsket. På daværende tidspunkt blev muligheden for en opdeling af studieleder-posten 
undersøgt. Studienævnet modtog på daværende tidspunkt svar der underkendte muligheden. 

- Det er stuenævnets opfattelse, at en opdeling i to studienævn og/eller to studieledelser vil kræve 
en betydelig koordinering mellem studienævnsformænd/studieledere med henblik på at tilse 
blandt andet: sammenhængskraft i det samlede EØ uddannelses-spor, kvalitet i 
uddannelsesporteføljen i et helhedsperspektiv, ensartethed i praksis for sagsbehandling, 
koordinering af udviklingsaktiviteter. 

- Studienævnet er glade for, at der er opmærksomhed på at der signaleres opmærksomhed på, at 
det er nødvendigt med mere understøtning til såvel studieledelse som til studienævn. 

- Studienævnet er enige i, at der bør kigges på struktur og kompetencefordeling mellem, blandt 
andre: Studienævn, DEF, VILU, linje- og profilansvarlige, herunder de underliggende strukturer. 
Det bemærkes, at studienævnet kan have en bekymring for, at de problemstillinger der i DEF/VILU-
strukturen har givet anledning til problematikker, potentielt ”flytter med”, blot med andre 
benævnelser. 
Studienævnet finder det positivt at rapporten signalerer en potentiel struktur der lægger 
kompetencestrengen tilbage i et, potentielt, mindre kompliceret beslutnings-kompleks. 

- Den samlede feedback i en række sammenhænge griber ind i underliggende strukturer, blandt 
andet omkring institutstrukturer, ansættelsespolitik, normsystem etc.  
En række af disse tematikker er på forskellig vis indeholdt som delelementer i rapporten. De er ikke 
studienævnets kompetenceområde, og bemærkningerne gives dog til prodekanens videre 
overvejelse. 

 
3. Orientering fra møde i Samarbejdsforum, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
 
Mads Bruun Ingstrup orienterede om møde i Samarbejdsforum, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 
 
På mødet orienterede Sekretariatschef Annette Schmidt om kendte, og forventede, kommende tiltag 
omkring Covid-19 situationen i forår og sommer 2021. 
 
Chefkonsulent Morten Vestergaard-Lund orienterede om, at der arbejdes på et forbedret 
undervisningsevalueringskoncept.  
 
Prodekan for Uddannelse Jan Guldager Jørgensen har nedsat en arbejdsgruppe der, skal arbejde med 
læringsformer, for eksempel udvikling af digitale læringsmidler.  
Prodekanen orienterede om, at arbejdet er igangsat.  
 
4. Praksis og principper 
 
Intet at behandle. 
 
5. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
Studienævnet modtog orientering. 

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



 

7. Eksamen S21 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om, at det er varslet at der skal udarbejdes en ”Plan B” der kan anvendes 
i S21 der fortsat er restriktioner knyttet til Covid-19 der gør, at det ikke er muligt at afvikle eksaminer med 
fysisk fremmøde. 
Arbejdet går i gang nu, og der er frist for færdiggørelse af første del i uge 9. Tina Lundø Tranekjer afholder 
møder med relevante fagansvarlige i uge 8. 
Det forventes, at der skal ske udmelding med overordnede informationer til vores studerende primo april. 
 
Caroline Grossmann bemærkede at der er studerende der har ytret specifikke bemærkninger omkring 
ønsker til, at få mulighed for at kunne fremmøde fysisk til afvikling af forsvar af kandidatspecialer. Dette 
både af faglige, tekniske og for kunne have enkelte nære pårørende med ved afslutningen af studie. 
 
8. Fagbeskrivelser – Udbud E21 

8.1. Campus Sønderborg 
8.2. Campus Esbjerg 
8.3. Campus Kolding 
8.4. Campus Odense 
8.5. Campus Slagelse 
8.6. Fællesfag 
8.7. Implementering af SDG Verdensmåls modul 

 
Tina Lundø Tranekjer orienterede som indledning til behandling af punktet om den behandling der denne 
gang ligger forud for fremlæggelsen af fagbeskrivelser E21 til studienævnets behandling. 
I behandlingen har der været særligt fokus på: 

- Det fortsatte arbejde omkring øgning/tilpasning af studieintensitet. Der ses således i en række 
fagbeskrivelser ændringer som er resultat af den proces omkring studieintensitet på både fag- og 
studieniveau der blev igangsat i efteråret 2020. (Se også punkt 9). 

- Sammenhæng og progression på uddannelsesniveau. 
- Anførsel af specifikation af sidetal ved f.eks. projekter. 

 
For så vidt angår fagbeskrivelser der i nedenstående oversigter fremgår med ”Godkendt” gør det sig 
gældende, at det kan være relevant og/eller nødvendigt at genåbne til videre behandling, og godkendelse, 
efter behandling af evalueringsresultaterne for E20 på studienævnets ordinære møde i marts 2021.  
 
Studienævnet orienterede sig forud for den videre behandling af fagbeskrivelserne kort omkring de 
tidligere diskussioner om andel af engelsksproget undervisning i fag der indgår obligatorisk på 
dansksprogede linjer og profiler. 
 
8.1. Campus Sønderborg 
 
Intet at behandle. 
 
  



 

8.2. Campus Esbjerg 
 

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

Event Management 2 – Planning, 
Implementation, and Evaluation 

Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/præciseringer. 

Analytical Tools for Energy Markets Esbjerg Godkendt  Administrative 
ændringer/præciseringer. 
 
Specificering af sprog. Alene 
GB. 

Energimanagement Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Fundamentals of Risk Management in 
Industry 

Esbjerg Godkendt Administrative 
tilpasninger/tilpasninger. 
 
Rettelser foretaget i: 
Content 
Learning Goals 
Competences 
Exam 

Methodology of Social Sciences and 
Qualitative Methods 

Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ny fagansvarlig. 
Ændringer foretaget i: 
Indhold 
Målbeskrivelse 
Litteratur 
Undervisningsform 
Workload 
Eksamen, herunder opdeling af 
to EKA aktiviteter 

Consumer Behaviour Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændring i eksamenform: 
Prøven afvikles fremadrettet 
som individuel udprøvning, 
tidligere gruppeprøve. 
 
Der er heraf 
konsekvensrettelser i: 
Teaching methods 
Workload 
Exam 

Social Media Networks and Marketing 
Communication 

Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ny fagansvarlig. 
Ændringer foretaget i: 
Workload (skemalægning) 



 

Exam, herunder tilføjelse af 
yderligere en EKA og tilhørende 
konsekvensrettelser. 

Project-oriented Study in an 
Organization 

Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Principrettelse I Mandatory 
prerequisites. 

Topics in Marketing, Social Media, 
Sports and Event Management 
(7,5 ECTS) 

Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Principrettelse I Mandatory 
prerequisites. 

Topics in Marketing, Social Media, 
Sports and Event Management 
(2,5 ECTS) 

Esbjerg  Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Principrettelse I Mandatory 
prerequisites. 

Topics in Marketing, Social Media, 
Sports and Event Management 
(5 ECTS) 

Esbjerg  Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Principrettelse I Mandatory 
prerequisites. 

Topics in Marketing, Social Media, 
Sports and Event Management 
(10 ECTS) 

Esbjerg  
 

Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Principrettelse I Mandatory 
prerequisites. 

 
  



 

8.3. Campus Kolding 

 
Fag Campus Status Nyt fag / Ændring(er) / 

Bemærkninger ved ”Ikke 
godkendt” 

Forretningsprocesser og IT Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Korrektion i information om KT. 

Salg Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Marketing og sociale medier Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ny fagansvarlig. 
Mindre ændringer i 
formuleringer omkring Indhold. 

Digitaliseringsprojekt i virksomhed Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Specifikation af sidetal. 

Videregående regnskab 
(Advanced Accounting) 

Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Virksomhedsanalyse og 
værdiansættelse 

Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Studieophold i virksomhed Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Præcisering i bestemmelser for 
eksamen vedr. bilag/portefølje 
samt at der kan udarbejdes 
portefølje 1 – 2 studerende. 

Skatteret Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Ekstern rapportering Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændring i bestemmelser for 
eksamen. Fjernelse af mulighed 
for internetadgang. 

Management Control Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Fortsat udbud på engelsk.  

Erhvervsret Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Værdiansættelse, køb og salg af 
virksomheder 

Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Koncernregnskab og revision Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ny fagansvarlig. 



 

Revision, IT og Data Analytics Kolding Godkendt 
med 
forbehold for 
afklaring af 
sprog. 

Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Nyt fagnummer. 
 
Bemærkninger til afklaring af 
sprog. 
Godkendt med forbehold for, at 
der afklares og defineres 
undervisnings- og 
eksamenssprog. 

Rekonstruktionsret Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Moms og lønsumsafgift Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Mindre ændringer end 
litteratur og undervisningsform. 

Internt regnskab Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Dog OBS på sprog. 

Data Science for Business Kolding Ikke godkendt Nyt fag. 
 
Bemærkninger til formuleringer 
under Indhold samt til afklaring 
af sprog. 
 
Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i marts 2021. 

Supply Chain Management Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
 

Erhvervskandidatprojekt Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

International forretningsudvikling Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Mindre ændringer i 
Undervisningsform og 
arbejdsbelastning. 

Business to Business Marketing Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Management Accounting and Control Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Fortsat udbud på engelsk. 

Videnskabelige 
undersøgelsesprocesser 

Kolding Ikke godkendt Afklaring af undervisnings- og 
eksamenssprog. 
 
Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i marts 2021. 



 

Markedskommunikation Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændringer i 
Eksamensbestemmelser / Antal 
pr. gruppe og specifikation 
vedr. omprøve. 

Supply Chain Resilience Kolding Ikke godkendt Nyt fag. 
 
Bemærkninger til formuleringer 
under Indhold samt til afklaring 
af sprog. 
 
Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i marts 2021. 

Studieophold 
(5 ECTS) 

Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændringer i 
Eksamensbestemmelser / 
Præcisering af bilag, portefølje 
– sideantal nedsat, antal 
studerende der kan udarbejde 
sammen. 

Studieophold 
(10 ECTS) 

Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændringer i 
Eksamensbestemmelser / 
Præcisering af bilag, portefølje 
– sideantal nedsat, antal 
studerende der kan udarbejde 
sammen. 

Studieophold 
(15 ECTS) 

Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændringer i 
Eksamensbestemmelser / 
Præcisering af bilag, portefølje 
– sideantal nedsat, antal 
studerende der kan udarbejde 
sammen. 

Virksomhedsprojekt Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ny fagansvarlig. 
 
Ændringer i fagets opbygning, 
specifikation vedr. vejledning. 

Facilitering af forretningsprocesser Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændringer i: 



 

Formål og Sigte 
Undervisningsform 
Arbejdsbelastning 

Avanceret facilitering af 
forretningsprocesser 

Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændringer i: 
Formål og Sigte 
Undervisningsform 
Arbejdsbelastning 

Corporate governance and 
Sustainability 

Kolding Ikke godkendt Knud Sinding kontakter 
fagansvarlige med 
bemærkning(er). 
 
Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i marts 2021. 

Organisation Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

E-marketing Kolding Ikke godkendt Afklaring af undervisnings- og 
eksamenssprog. 
 
Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i marts 2021. 

 
  



 

8.4. Campus Odense + 8.5. Campus Slagelse 
 

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

Advanced Management Principles Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Advanced Marketing Communication Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Consumer Behaviour Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Corporate Governance and Business 
Ethics 

Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Field Report Anthropology Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændring i 
Eksamensbestemmelser / 
Tidspunkt for afleveringsfrist. 

Field Research Design Odense Godkendt Administrive 
ændringer/tilpasninger. 

Foundations of Strategy Odense Ikke godkendt Tina Lundø Tranekjer kontakter 
fagansvarlig. 
 
Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i marts 2021. 

Human Resource Management Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændring i eksamensform. 
Der indskrives udfasning af 
tidligere eksamensform. 

International BtB Markedsføring Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

International Business Strategy Odense Godkendt 
(Med 
forbehold) 

Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændringer i: 
Content 
Workload 
Exam / Herunder opdeling i 2 
udprøvninger, og ændring af 
varighed af skriftlig prøve fra 48 
timer til 72 timer. 
 
Der godkendes med forbehold 
for at prøven kan planlægges så 
den udarbejdes henover en 
weekend. Dette afklares med 
Samf-Udd. Såfremt det kan 
godkendes betragtes 
fagbeskrivelsen som godkendt. 



 

International Strategic Partnerships Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Management Accounting Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Marketing Theory Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Der er gen-tilføjet Intern 
medbedømmer under Exam. 

Medieplanlægning Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Project and Portfolio Management Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændringer i: 
Content 
Learning Goals 
Literature 

Project Management Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændringer i: 
Content 
Learning Goals 
Literature 
 
Det godkendes IKKE at der kan 
udarbejdes 
eksamensbesvarelse på både 
dansk og engelsk. 
Eksamenssproget er 
overensstemmende med fagets 
undervisningssprog, engelsk. 

Project and Trainee Period Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Fagbeskrivelsen er gennemgået 
og der er foretaget en række 
mindre ændringer. 
 
Titlen er korrigeret. 

Extended Project and Trainee Period Odense Godkendt Nyt fag. 
Projektorienteret forløb – MBK 
(5 ECTS) 

Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Projektorienteret forløb – MBK 
(10 ECTS) 

Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Seminar MBK 
(5 ECTS) 

Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Seminar MBK 
(10 ECTS) 

Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Seminar in Business Economics 
(5 ECTS) 

Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 



 

Seminar in Business Economics 
(10 ECTS) 

Odense 
 

Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Videregående årsregnskab Odense 
Slagelse 

Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændring i: 
Arbejdsbelastning 

Indledende værdiansættelse af 
virksomheder og aktier 

Slagelse Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 

 
  



 

8.6. Fællesfag 
 

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

Accounting Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Det bemærkes, at der er tilføjet 
specifikation af bestemmelser 
vedr. tilladte hjælpemidler 
forud for eksamen V2021. 
 
Det godkendes, at der kan 
udleveres eksamensspørgsmål 
både digitalt og på papir. 
Godkendelse sker med 
forbehold for eventuelt afslag 
fra fakultetet. 
 
Ændringer i specifikation vedr. 
skematilrettelæggelse. 

Regnskab Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Det bemærkes, at der er tilføjet 
specifikation af bestemmelser 
vedr. tilladte hjælpemidler 
forud for eksamen V2021. 
 
Det godkendes, at der kan 
udleveres eksamensspørgsmål 
både digitalt og på papir. 
Godkendelse sker med 
forbehold for eventuelt afslag 
fra fakultetet. 
 
Ændringer i specifikation vedr. 
skematilrettelæggelse. 
 
Godkendelse af, at op til 25% af 
fagets undervisning kan ske på 
engelsk. 
Der er godkendt for 1 
udbudsår, det vil sige E21-F22. 
Herefter skal der ske 
genbehandling. I denne vil 
kendte evalueringsresultater 
blive taget i betragtning. 

Regnskab, Intern Fællesfag -  
Sammen-
hængende 
med 
Regnskab 

Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Det bemærkes, at der er tilføjet 
specifikation af bestemmelser 



 

vedr. tilladte hjælpemidler 
forud for eksamen V2021. 
 
Det godkendes, at der kan 
udleveres eksamensspørgsmål 
både digitalt og på papir. 
Godkendelse sker med 
forbehold for eventuelt afslag 
fra fakultetet. 
 
Ændringer i specifikation vedr. 
skematilrettelæggelse. 
 
Godkendelse af, at op til 25% af 
fagets undervisning kan ske på 
engelsk. 
Der er godkendt for 1 
udbudsår, det vil sige E21-F22. 
Herefter skal der ske 
genbehandling. I denne vil 
kendte evalueringsresultater 
blive taget i betragtning. 

Introduktion til Regnskab, Intern del Fællesfag - 
Sammen-
hængende 
med 
Regnskab 

Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Det bemærkes, at der er tilføjet 
specifikation af bestemmelser 
vedr. tilladte hjælpemidler 
forud for eksamen V2021. 
 
Det godkendes, at der kan 
udleveres eksamensspørgsmål 
både digitalt og på papir. 
Godkendelse sker med 
forbehold for eventuelt afslag 
fra fakultetet. 
 
Ændringer i specifikation vedr. 
skematilrettelæggelse. 
 
Godkendelse af, at op til 25% af 
fagets undervisning kan ske på 
engelsk. 
Der er godkendt for 1 
udbudsår, det vil sige E21-F22. 
Herefter skal der ske 
genbehandling. I denne vil 
kendte evalueringsresultater 
blive taget i betragtning. 

Introduction to Accounting, 
Management Accounting 

Fællesfag -  
Sammen-
hængende 
med 
Accounting 

Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Det bemærkes, at der er tilføjet 
specifikation af bestemmelser 



 

vedr. tilladte hjælpemidler 
forud for eksamen V2021. 
 
Det godkendes, at der kan 
udleveres eksamensspørgsmål 
både digitalt og på papir. 
Godkendelse sker med 
forbehold for eventuelt afslag 
fra fakultetet. 
 
Ændringer i specifikation vedr. 
skematilrettelæggelse. 

Entreprenørskab og 
forretningsforståelse 

Fællesfag Ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i marts 2021. 
 
Bemærkninger til: 
- formulering omkring 
implementering af SDU´s 
verdensmålsmodul. 
- foreslået ændring i fagets 
prøveopbygning. 
 
Tina Lundø Tranekjer går i 
dialog med fagansvarlige. 

Entrepreneurship and Understanding 
Business 

Fællesfag Ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i marts 2021. 
 
Bemærkninger til: 
- formulering omkring 
implementering af SDU´s 
verdensmålsmodul. 
- foreslået ændring i fagets 
prøveopbygning. 
 
Tina Lundø Tranekjer går i 
dialog med fagansvarlige. 

Finansiering Fællesfag Ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i marts 2021. 
 
Bemærkninger til: 
- formulering uden videre 
specifikation af fordeling 
mellem fysisk/video/online 
undervisning. 
 
Tina Lundø Tranekjer går i 
dialog med fagansvarlige. 

Finance Fællesfag Ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i marts 2021. 
 
Bemærkninger til: 
- formulering uden videre 
specifikation af fordeling 



 

mellem fysisk/video/online 
undervisning. 
 
Tina Lundø Tranekjer går i 
dialog med fagansvarlige. 

Introduktion til Finansiering Fællesfag - 
Sammen-
hængende 
med 
Finansiering 

Ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i marts 2021. 
 
Bemærkninger til: 
- formulering uden videre 
specifikation af fordeling 
mellem fysisk/video/online 
undervisning. 
 
Tina Lundø Tranekjer går i 
dialog med fagansvarlige. 

Matematik og Statistik Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændring i 
Eksamensbestemmelser: 
Tekst vedr. hjælpemidler er 
specificeret. 

Mathamatics and Statistics Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændring i 
Eksamensbestemmelser: 
Tekst vedr. hjælpemidler er 
specificeret. 

Matematik Fællesfag - 
Sammen-
hængende 
med 
Matematik 
og Statistik 

Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændring i 
Eksamensbestemmelser: 
Tekst vedr. hjælpemidler er 
specificeret. 

Mathematics Fællesfag - 
Sammen-
hængende 
med 
Mathematics 
and 
Statistics 

godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændring i 
Eksamensbestemmelser: 
Tekst vedr. hjælpemidler er 
specificeret. 

Introduktion til Matematik Fællesfag - 
Sammen-
hængende 
med 
Matematik 
og Statistik 

Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændring i 
Eksamensbestemmelser: 
Tekst vedr. hjælpemidler er 
specificeret. 

Introduction to Mathematics Fællesfag –  Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 



 

Sammen-
hængende 
med 
Mathematics 
and 
Statistics 

 
Ændring i 
Eksamensbestemmelser: 
Tekst vedr. hjælpemidler er 
specificeret. 

Organisation med Videnskabsteori Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Fagbeskrivelsen er gennemgået 
og korrigeret i: 
Indhold 
Arbejdsbelastning 
Undervisningsform 
Skemalagt undervisning 

Organization with Theory of Science Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Fagbeskrivelsen er gennemgået 
og korrigeret i: 
Indhold 
Arbejdsbelastning 
Undervisningsform 
Skemalagt undervisning 
 
Fagtitel korrigeres til:  
Organization with Philosoply of 
Science 

Introduktion til Organisation Fællesfag - 
Sammen-
hængende 
med 
Organisation 
med 
Videnskabs-
teori 

Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Fagbeskrivelsen er gennemgået 
og korrigeret i: 
Indhold 
Undervisningsform 
 
Slagelse er tilføjet som 
udbudsby. 

Introduction to Organization Fællesfag –  
Sammen-
hængende 
med 
Organization 
with Theory 
of Science 

Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Fagbeskrivelsen er gennemgået 
og korrigeret i: 
Aim and Purpose 
Content 
Teaching Method 

Bachelorprojekt Fællesfag Ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i marts 2021. 
 
Bemærkninger til ønske om 
afklaring af mulighed for øget: 
- antal sider. 
- varighed af mundtligt forsvar. 



 

 
Tina Lundø Tranekjer går i 
dialog med fagansvarlige. 

Bachelor Project Fællesfag Ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i marts 2021. 
 
Bemærkninger til ønske om 
afklaring af mulighed for øget: 
- antal sider. 
- varighed af mundtligt forsvar. 
 
Tina Lundø Tranekjer går i 
dialog med fagansvarlige. 

Erhvervsøkonomisk seminar 
(5 ECTS) 

Odense 
Slagelse 

Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Erhvervsøkonomisk seminar 
(10 ECTS) 

Odense 
Slagelse 

Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Projektorienteret forløb HA Odense 
Slagelse 

Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Master Thesis 
M.Sc. 

Fællesfag Ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i marts 2021. 
 
Bemærkninger til ønske om 
afklaring af mulighed for øget: 
- antal sider. 
- varighed af mundtligt forsvar. 
Afventer afklaring omkring 
Bachelorprojekt. 
 
Tina Lundø Tranekjer går i 
dialog med fagansvarlige. 

Master Thesis 
Erhvervskandidat 

Fællesfag Ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i marts 2021. 
 
Bemærkninger til ønske om 
afklaring af mulighed for øget: 
- antal sider. 
- varighed af mundtligt forsvar. 
Afventer afklaring omkring 
Bachelorprojekt. 
 
Tina Lundø Tranekjer går i 
dialog med fagansvarlige. 

Kandidatspeciale 
Cand.merc. 

Fællesfag Ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i marts 2021. 
 
Bemærkninger til ønske om 
afklaring af mulighed for øget: 
- antal sider. 
- varighed af mundtligt forsvar. 
Afventer afklaring omkring 
Bachelorprojekt. 
 



 

Tina Lundø Tranekjer går i 
dialog med fagansvarlige. 

How to Uni. Inkl. Studiestartsprøve Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændringer i: 
Eksamensbestemmelser 
Ekstern kommentar 

How to Uni. Incl. Study Start Test Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændringer i: 
Eksamensbestemmelser 
Ekstern kommentar 

  

8.7. Implementering af SDG Verdensmåls modul 

Der er konsensus om at modulet implementeres i faget ”Entreprenørskab og Forretningsforståelse” (DK + 
GB). 
Fagbeskrivelse for faget blev behandlet på mødet, der var dog bemærkninger til det samlede modtagne 
materiale. Der forventes genbehandling på studienævnets ordinære møde i marts 2021.  

9. Beskæftigelse og Studieintensitet 
 
Med udgangspunkt i modtaget anmodning til Studieleder Tina Lundø Tranekjer fremlagde denne 
henvendelse om udarbejdelse af måltal, indikatorer og identificerede virkemidler med henblik på øgning af 
studieintensiteten på udbudte uddannelser. 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede indledningsvist om nøgletal relateret til beskæftigelse og studieintensitet, 
og udbad bemærkninger fra studienævnets medlemmer. 
Det bemærkes, at der ikke sker måling af beskæftigelse på bachelorniveau. Denne måling sker alene på 
kandidatniveau. 
 
Studienævn for Erhvervsøkonomi og studieleder har løbende arbejdet med måltal for såvel studieintensitet 
som for beskæftigelse. Dette blandt andet i løbende tilbagemeldinger på målinger af f.eks. 
overgangsfrekvens fra BA til KA, beskæftigelsestal der er modtaget til behandling i studienævnet, samt i 
forbindelse med udarbejdelse af Uddannelsesberetning. 
 
I efteråret 2020 har der samtidig været gennemført et fokus-arbejde på fag med konstateret lav 
studieintensitet målt i studenterevalueringer. Med baggrund i dette arbejde justeres der på fagbeskrivelser 
med virkning fra E21, ligesom justering vil ske i fagbeskrivelser for F22 i henhold til aftaler med 
fagansvarlige. 
 
Det bemærkes, at beskæftigelsestal for CM og CMA umiddelbart vurderes tilfredsstillende.  
 
10. Assurance of Learning (AoL) – F21 

 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om, at der laves en måling der følger op på den der er foretaget i sidste 
evaluerings-runde. 
 
Tina Lundø Tranekjer vurderer endeligt, om der er spørgsmål der skal udgå / tilføjes fra porteføljen og 
melder endeligt tilbage til Morten Vestergaard-Lund.  
 



 

11. Meddelelser 
11.1. Referat af møde i Studienævn for MEME d. 8. december 2020 
11.2. Referat af møde i Studienævn for MEME d. 15. december 2020 
11.3. Dagsorden for møde i Studienævn for cand.public. d. 28. januar 2021 
11.4. Referat af møde i Studienævn for Jura d. 18. januar 2021 
11.5. dagsordenen for møde i Studienævn for MEME d. 9. februar 2021 
11.6. Referat af møde i SJSE d. 19. januar 2021 
11.7. Referat af møde i Studienævn for cand.public. d. 28. januar 2021 
 

- 
 

12. Eventuelt 
 
Det er foreslået, at de studerende får et punkt på dagsordenen ”Orientering fra studenterrepræsentanter”. 
Hvis det ønskes, indføres punktet fremadrettet. 

 
 
Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


