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1. Godkendelse af referat 
1.1. Ordinært møde d. 17. marts 2021 
 

Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Status på EØ området – Udvalg vedr. de Erhvervsøkonomiske Uddannelser 
 
Tina Lundø Tranekjer bød indledningsvist velkommen til Annette Schmidt og Jan Guldager Jørgensen som 
var inviteret til at give orientering omkring status på såvel arbejdet i Udvalg vedr. de Erhvervsøkonomiske 
Uddannelser, som på processen i helhed. 
 
Jan Guldager Jørgensen orienterede kort om status på arbejdet i overordnet perspektiv. 
Arbejdet i Udvalg vedr. De Erhvervsøkonomiske Uddannelser er fortsat i gang, idet der er givet forlængelse 
til 7. maj 2021 til udvalget førend der skal ske afrapportering. 
Annette Schmidt understøtter udvalget i dets arbejde. 
 
Udvalget arbejder fortsat med en række aspekter ud fra det stillede kommissorium. Da arbejdet ikke er 
tilendebragt er det for nuværende alene muligt at orientere i overordnede træk. 
 



 

Der er i arbejdet blandt andet fokus på: 
- De Erhvervsøkonomiske Uddannelser – ensartethed / fleksibilitet i disse. 
- Studienævnsstruktur. 
- HA Forum – dannelse af dette, og funktionsområde(r). 
- Definering af roller i EØ strukturen fremadrettet, herunder Business School leder. 
- Samarbejde og kultur. 

  
Der er i udvalget enighed om, at vi udbyder én HA-uddannelse på tværs af flere campusser. Der arbejdes 
samtidig med en enighed om, at der skal være plads til en vis grad af fleksibilitet i udbuddet. 
Dette fører blandt ind tematikker omkring definering af roller for blandt andre de campusansvarlige ledere, 
Business School leder, studieleder, HA Forum; snitflader mellem valgte organer og formel ledelse; ønsker 
og processer omkring grundlag for en høj grad af fælles kultur- og værdisæt; blik for rum og plads til lokal 
egenart.   
 
Studienævnet afgav en række bemærkninger og spørgsmål til det pågående arbejde, og til processen og 
omorganiseringen overordnet set. Heraf: 
 

- Studienævnet udtrykte bekymring omkring en potentielt forhastet proces, og de affødte 
konsekvenser dette kan have. Heri blandt andet, at skal en ordentlig og funktionsdygtig 
struktur opbygges og implementeres, kræver det tid, grundighed og ordentlighed i alle 
niveauer. 

- Studienævnet bemærkede, at der flere gange tales om nødvendig(e) kulturændring(er). 
Det kræver tillige tid, ordentlighed, incitamenterstrukturer og ikke mindst at der skal 
være ”bund” den de(n) kan opstå i.  

- Hvilket ”omfang” tænkes Business School at skulle have? Vil Ph.D. uddannnelserne f.eks. 
blive en del.  
Jan Guldager Jørgensen svarede, at det for nuværende ikke er tanken. Business 
School´en tænkes for nuværende som en ramme for de erhvervsøkonomiske 
uddannelser. Det bemærkedes samtidig, at det naturligvis også fortsat skal afspejles at 
der udbydes forskningsbaseret uddannelse. 

- Har man tænkt Alumne-delen ind i Business School´en? Det kunne ønskes, at Alumne-
delen knyttedes tættere på uddannelserne, og den formelle ramme de ligger i. 
Annette Schmidt svarede, at det ikke fremgår tydeligt, men at det vil være en opgave i 
rammen. Der er generelt opmærksomhed på, at området skal opprioriteres.  

- Studienævnet udtrykte bekymring omkring aspekter i det fremlagte materiale i forhold 
til, om man ikke ”blot” flytter kendte problematikker og snitflade-udfordringer over i en 
ny ramme, med nye benævnelser. 
Annette Schmidt svarede, at udvalget er opmærksomt på, at dette er et element som 
skal adresseres, og som er vigtigt i en fremtidig struktur. 

- Studienævnet stille spørgsmål til, om budgetmodellen er en del af processen. 
Hertil svaredes det, at den ikke er en direkte del af kommissoriet. 

 
Studienævnet takkede for orienteringen, og svarene på en række spørgsmål. 
 
Det blev aftalt at Sekretariatschef Annette Schmidt og Prodekan for Uddannelse, Jan Guldager Jørgensen 
deltager på studienævnets møde i maj 2021 med videre orientering, og mulighed for yderligere drøftelse. 
 
  



 

Orientering fra studieleder (Lukket punkt) 
 
Mødedatoer E21: 
Der er udsendt forslag til mødedatoer vedr. E21. Der har ikke været bemærkninger til disse. De indkaldes. 
Der vil løbende blive taget stilling til om møderne igen overgår til fysisk afholdelse.  

Status vedr. Covid-19:  
Tina Lundø Tranekjer orienterede om, at det i den gradvise genåbning, på det erhvervsøkonomiske område, 
er prioriteret at få øvelseshold på BA uddannelsens 1. studieår ind på campus til fysisk undervisning. Dette 
er implementeret på alle udbudscampusser. Herudover kan der være anden undervisning det har været 
muligt at få ind på enkelte campusser i henhold til de gældende retningslinjer. 
Det forventes, at det som næste skridt bliver muligt for studerende at booke studiepladser. 

Status på EØ området – Udvalg vedr. de Erhvervsøkonomiske Uddannelser: 
Tina Lundø Tranekjer sammenfattede kort omkring punkt 2, studienævnet diskuterede orienteringen.  
Studienævn for Erhvervsøkonomi ser frem til den kommende yderligere orientering på det ordinære møde i 
maj 2021. 

Der bemærkes fra Studienævn for Erhvervsøkonomi, at der er bekymring omkring en potentiel 
implementering pr. 1. september 2021. Dette blandt andet i forhold til en implementering af den formelle 
struktur omkring en Business School og deraf følgende skift i sammensætning af ledelse, ledelsesstruktur 
og formelle strukturer. Hertil ytres der bekymring i forhold til den periode der vil ”være tilbage” i tidsplanen 
til implementering i den administrative struktur omkring Studienævn for Erhvervsøkonomi.  

Studienævn for Erhvervsøkonomi er bekymrede for, at en forhastet, og forceret, implementering blandt 
andet kan føre til at man ”bare” fortsætter med det man plejer at gøre for at få tingene til at fungere.  

UniTest:  
Tina Lundø Tranekjer orienterede om, at der p.t. afholdes UniTest med henblik på vurdering af ansøgere til 
1/9-2021-optaget. 
Dette betyder en ekstra belastning på Studieservice p.t. 

Plan B: 
Det er besluttet, og meldt ud, at Plan B sættes i værk gældende for prøver i S21. 
Der afventes fortsat beslutning omkring prøver i Summer School fag. 

3. Fagbeskrivelser – Udbud E21 
3.1. Fagudbud – Campus Sønderborg 
3.2. Fagudbud – Campus Esbjerg 
3.3. Fagudbud – Campus Kolding 
3.4. Fagudbud – Campus Odense + Slagelse  
3.5. Fagbeskrivelser – Campus Sønderborg 
3.6. Fagbeskrivelser – Campus Esbjerg 
3.7. Fagbeskrivelser – Campus Kolding 
3.8. Fagbeskrivelser – Campus Odense + Slagelse 
3.9. Fagbeskrivelser – Fællesfag  

 
4.1. – 4.4. Fagudbud: 
4.1. Studienævnet modtog orienteringen. 
4.2. Studienævnet modtog orienteringen. 



 

4.3. Studienævnet modtog orienteringen. 
4.4. Studienævnet modtog orienteringen. 
 
Det bemærkes, at fagudbuddet fortsat er under opdatering og kvalitetssikring. 
Studienævnet er således orienteret om, at der kan ske ændringer frem mod dette endelige fagudbuds 
færddiggørelse i forhold til de fremlagte orienterende bilag. 
 
4.5. – 4.9. Fagbeskrivelser: 
For behandling af fagbeskrivelser gør samme indledende bemærkninger sig gældende som fremgår af 
Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi afholdt d. 12. februar 2021 og 17. marts 2021.  
 
4.5. Campus Sønderborg 
 

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

Networks and Regional Strategies Sønderborg Godkendt Administrative 
ændringer/præciseringer. 
 
Ændring i eksamensform. 
Posterpræsentation tilføjet 
eksamensbestemmelserne. 
 
Der er indhentet yderligere 
bemærkninger fra fagansvarlige 
efter behandling 12. februar 
2021. 

    
 
  



 

4.6. Campus Esbjerg 
 

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

Understanding and Managing 
Stakeholders 

Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/præciseringer. 
 
Ændringer foretaget i: 
Workload: Fordeling af timer 
lectures ><supervision ændres 
en smule. 
Exam – der tilføjes 
Gruppepræsentation. 
Specificering af eksamenssprog 
alene GB. 

Project Management Esbjerg Ikke godkendt  Der er ved genbehandling 
fortsat bemærkninger til 
Workload og  hertil bemærkes 
det, at der skal ske 
præcisering(er) under Teaching 
Method. 
 
Lise Abrahamsen kontakter 
fagansvarlig. 
Fagbeskrivelsen sendes i 
skriftlig høring efter 
indhentning af bemærkninger. 

    
 

4.7. Campus Kolding 
 

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

Projektledelse Kolding Godkendt Nyt fag. 
 
Der er indhentet yderligere 
bemærkninger fra fagansvarlige 
efter behandling 12. februar 
2021. 
 
Fagbeskrivelsen er præciseret 
og tilpasset. 

    
 
  



 

7.4. Campus Odense + 7.5. Campus Slagelse    
 

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

Commerlization Strategy in Theory and 
Practice 

Odense Godkendt Nyt fag. 
 
Anvendes som valgfag på CM. 
Eget fag. Samlæses delvist med 
Tek.  
 
Der indhentes begrundelse for 
max deltager antal. 
Medlemmerne orienteres.  
 
Caroline Grossmann kontakter 
fagansvarlige. 

Intercultural competence in 
management 

Odense  Nyt fag. 
 
Faget trukket fra videre 
behandling. 

Performancemåling og evaluering Slagelse Godkendt  Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændringer i: 
Formål og sigte 
Undervisningsform 
Eksamensbestemmelser  
Sprog 
 
Sprog korrigeres til alene DK. 
Caroline Grossmann kontakter 
fagansvarlige med orientering 
om korrektionen. 

    
 
  



 

7.6. Fællesfag    
 

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

Driftsøkonomi Fællesfag Godkendt Fagansvarlige er som aftalt 
orienteret skriftligt, med 
mulighed for at afgive 
bemærkninger, omkring 
sletning af specifik passus 
under Eksamensbestemmelse.  
 
Der er ikke modtaget 
bemærkninger, fagbeskrivelsen 
ændres således. 

Finansiering Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Der er indhentet afklaring og 
bemærkninger fra fagansvarlige 
vedr. studienævnets 
bemærkninger ved behandling 
på marts møde. 
 
Ny fagansvarlig. 
 
Ændringer i: 
Undervisningsform: Fordeling af 
KT til online/ fysisk afvikling.  
Arbejdsbelastning. 

Finance Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Der er indhentet afklaring og 
bemærkninger fra fagansvarlige 
vedr. studienævnets 
bemærkninger ved behandling 
på marts møde. 
 
Ny fagansvarlig. 
 
Ændringer i: 
Undervisningsform: Fordeling af 
KT til online/ fysisk afvikling.  
Arbejdsbelastning. 

  



 

Introduktion til Finansiering Fællesfag – 
sammen-
hængende 
med 
Finansiering 

Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Der er indhentet afklaring og 
bemærkninger fra fagansvarlige 
vedr. studienævnets 
bemærkninger ved behandling 
på marts møde. 
 
Ny fagansvarlig. 
 
Ændringer i: 
Undervisningsform: Fordeling af 
KT til online/ fysisk afvikling.  
Arbejdsbelastning. 

Mikroøkonomi Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Der har været behandlet forslag 
om ændring i bestå-kravet i 
fagets slutprøver. Dette er for 
nuværende ikke godkendt. 
Studienævnet har noteret sig 
fagansvarliges forslag, og er 
indstillede på potentielt at 
genbehandle på et senere 
tidspunkt. Tina Lundø Tranekjer 
orienterer fagansvarlige. 
 
Ændringer i: 
Eksamensbestemmelser – Vedr. 
specifikation af identifikation 
ved delprøve. 

  



 

Microeconomics Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Der har været behandlet forslag 
om ændring i bestå-kravet i 
fagets slutprøver. Dette er for 
nuværende ikke godkendt. 
Studienævnet har noteret sig 
fagansvarliges forslag, og er 
indstillede på potentielt at 
genbehandle på et senere 
tidspunkt. Tina Lundø Tranekjer 
orienterer fagansvarlige. 
 
Ændringer i: 
Eksamensbestemmelser – Vedr. 
specifikation af identifikation 
ved delprøve. 

Mikrøkonomi 
(Sidefag) 

Fællesfag – 
Sammen-
hængende 
med Mikro-
økonomi 

godkendt  Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Der har været behandlet forslag 
om ændring i bestå-kravet i 
fællesfagets slutprøver. Dette 
er for nuværende ikke 
godkendt. Studienævnet har 
noteret sig fagansvarliges 
forslag, og er indstillede på 
potentielt at genbehandle på et 
senere tidspunkt. Tina Lundø 
Tranekjer orienterer 
fagansvarlige. 
 
Ændringer i: 
Eksamensbestemmelser – Vedr. 
specifikation af identifikation 
ved delprøve. 

  



 

Mikroøkonomi 
(HA jur) 

Fællesfag – 
Sammen-
hængende 
med Mikro-
økonomi 

ikke godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Der har været behandlet forslag 
om ændring i bestå-kravet i 
fællesfagets slutprøver. Dette 
er for nuværende ikke 
godkendt. Studienævnet har 
noteret sig fagansvarliges 
forslag, og er indstillede på 
potentielt at genbehandle på et 
senere tidspunkt. Tina Lundø 
Tranekjer orienterer 
fagansvarlige. 
 
Ændringer i: 
Eksamensbestemmelser – Vedr. 
specifikation af identifikation 
ved delprøve. 

introduktion til Mikroøkonomi Fællesfag – 
Sammen-
hængende 
med Mikro-
økonomi 

ikke godkendt 
 

Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Der har været behandlet forslag 
om ændring i bestå-kravet i 
fællesfagets slutprøver. Dette 
er for nuværende ikke 
godkendt. Studienævnet har 
noteret sig fagansvarliges 
forslag, og er indstillede på 
potentielt at genbehandle på et 
senere tidspunkt. Tina Lundø 
Tranekjer orienterer 
fagansvarlige. 
 
Ændringer i: 
Eksamensbestemmelser – Vedr. 
specifikation af identifikation 
ved delprøve. 

  



 

Introduction to Microeconomics Fællesfag – 
Sammen-
hængende 
med Mikro-
økonomi 

Ikke godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Der har været behandlet forslag 
om ændring i bestå-kravet i 
fællesfagets slutprøver. Dette 
er for nuværende ikke 
godkendt. Studienævnet har 
noteret sig fagansvarliges 
forslag, og er indstillede på 
potentielt at genbehandle på et 
senere tidspunkt. Tina Lundø 
Tranekjer orienterer 
fagansvarlige. 
 
Ændringer i: 
Eksamensbestemmelser – Vedr. 
specifikation af identifikation 
ved delprøve. 

    
 
 
4. Eksamen og undervisning 

5.1. Formalia ved større skriftlige opgaver 
5.2. Eksamensplan S21O CM - Campus Odense / Til studienævnets orientering og godkendelse 
5.3. Vurdering af foreslået partneruniversitet University of Dubai 
5.4. Drøftelse af muligt partneruniversitet Universitá della Svizzera Italiana 
5.5. Specifikation af tid pr. stud. ved omprøve i Kvalitative Metoder og Vidensprocesser 

 
5.1. Grete Oll bemærkede at det ikke fremgår hvor meget en tabel tæller. 
Caroline Grossmann indføjer tilføjelse om hvor meget en tabel tæller i bilaget. 

Engelsk version konsekvensrettes. 

Såfremt der opstår videre bemærkninger, fremlægges bilaget på studienævnsmøde til behandling. 

5.2. Orientering modtaget, godkendt med mulighed for bemærkninger. 

5.3. Studienævn for Erhvervsøkonomi foretog endelig overordnet faglig vurdering af det foreslåede 
partneruniversitet, University of Dubai. Studienævnet har tillige tidligere foretaget foreløbig behandling af 
henvendelsen. 

Vurderingen er sket på baggrund af den fremsendte mail, samt det fremsendte materiale. 

Studienævn for Erhvervsøkonomi stiller sig positive overfor, at der arbejdes videre med muligheden for en 
samarbejdsaftale. 

5.4. Studienævn for Erhvervsøkonomi foretog endelig overordnet faglig vurdering af det foreslåede 
partneruniversitet Università della Svizzera italiana. 

Vurderingen er sket på baggrund af den fremsendte mail. 



 

Studienævn for Erhvervsøkonomi stiller sig positive overfor, at der arbejdes videre med muligheden for en 
samarbejdsaftale. 

5.5. Indstilling fra fagansvarlig godkendes vedr. indeværende eksamenstermin, omprøvetermin. Det 
bemærkes, at bestemmelsen skal specificeres i fagbeskrivelsen ved førstgivne mulighed for opdatering. 
Forslaget fra Elena godkendes. 

5. Indledende drøftelse vedr. HA merit – fra og med optag 1/9 2021  
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede og motiverede indledningsvist drøftelsen. 
Udgangspunktet for drøftelsen er, at HA merit med virkning fra optagelse til studiestart 1/9-2022 overgår til 
optagelse via Den Koordinerede Tilmelding (herefter KOT). 
Kapacitetstal er et opmærksomhedspunkt, og der er indledt drøftelser med dekanatet herom. 
 
Punktet er første drøftelse af flere, idet der skal stilling til den fremtidige model for HA merit. Herunder en 
række både praktiske og formelle forhold. 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede, om den struktur der ligger for lignende adgang, og studieforløb, på CBS, 
AU, RUC og AAU. 
Umiddelbart kan det konkluderes, at der de nævnte steder alene gives 60 ECTS standardmerit til 
studerende på HA merit forløb, og at der deraf er tale om to-årige uddannelsesforløb.  
Yderligere er der flere af stederne, hvor der er mere begrænsning på hvilke erhvervsakademi-uddannelser 
der giver adgang, end vi har på SDU. 
 
Indledende indikation på studienævnets holdning til den fremadrettede struktur på HA merit uddannelsen 
ved overgang til adgang via KOT er: 

• At beslutningen om at der alene er adgang for 3 erhvervsakademi uddannelser med virkning 
fra 1/9-2022 fastholdes. 

• At der alene gives 60 ECTS standardmerit til alle HA merit studerende med virkning fra 1/9-
2022, og at det dermed bliver to-årige uddannelsesforløb for alle optaget op HA merit. 

• Studienævnet er indforståede med begrundelsen, og orientering om overgang til adgang via 
KOT. 

• Der er enighed blandt studienævnets medlemmer om, at det tilbud SDU har på HA merit skal 
være langt mere alignet med det de øvrige nævnte universiteter udbyder. 

 
Tina Lundø Tranekjer udarbejder forslag til studieforløb for de 3 spor på 2-årige forløb til næste møde. 
Punktet sættes til behandling igen på studienævnets møde i maj 2021. 
Der er enighed om, at vi skal være tættere på det de øvrige universiteter tilbyder. 
 
6. Praksis og principper 
 
7. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
Studienævnet modtog orientering. 

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



 

9. Meddelelser 
10.1. Dagsorden for møde i Studienævn for Cand.public. d. 23. marts 2021 
10.2. Referat af møde i Studienævn for Cand.public. d. 2. marts 2021 
10.3. Dagsorden for møde i Studienævn for SJSE d. 13. april 2021 
 

- 
 
10. Eventuelt 
 
- 

 
Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 

 

 

Mødet sluttede cirka 15.40. 


