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Onsdag d. 17. marts 2021 
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Zoom 

 

Til stede:  Tina Lundø Tranekjer, Grete Oll, Nils Karl Sørensen, Mads Bruun Ingstrup, 
Natasha Henriette Nielsen, Knud Sinding, Peter Daniel Solberg Hansen 

Administration til stede under hele mødet: 

 Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent) 

Administration til stede under punkt 1 – 8: 

 Kirsten Høg, Lise Abrahamsen, Kirsten Høg 

Administration til stede under punkt 9 – 11: 

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

 

1. Velkommen til Grete Oll, VIP medlem 

Tina Lundø Tranekjer bød velkommen til Grete Oll, Lektor, IVØ. 
Grete Oll indtræder i Studienævn for Erhvervsøkonomi med virkning pr. 1. marts 2021.  

2. Konstituering af næstformand for valgperioden 2021 

Studienævnet konstituerede Natasha Henriette Nielsen som næstformand. 
Studienævnets sekretær meddeler konstitueringen til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 

3. Godkendelse af referat 
3.1. Ordinært møde d. 12. februar 2021 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
4. Orientering fra studieleder (Lukket punkt) 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om, at det påtænkte halvårs-besøg af Annette Schmidt og Jan Guldager 
Jørgensen efter aftale er udskudt.  
Studienævnet ytrede undren over udskydelsen. 
Det blev aftalt, at Annette Schmidt og Jan Guldager Jørgensen inviteres til studienævnets april møde idet 
medlemmerne i Studienævn for Erhvervsøkonomi ønsker en orientering om status på udvalgsarbejdet 
omkring EØ området, status på proces etc. 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om status på det indledende arbejde omkring en eventuel omlægning af 
eksamen i S21 til digital afvikling.  



 

Studienævnet udtrykte undren over betragtninger omkring brug/ikke brug af randomiseret overvågning af 
omlagte skriftlige prøver. Yderligere bemærkede Grete Oll, at det bør tages i betragtning at der er 
studerende der indtil nu alene har modtaget undervisning online, og som derfor må antages ikke at være 
rejst til Danmark, der kan være studerende der under de gældende Corona restriktioner ikke har reel 
mulighed for at rejse til Danmark. Ligeledes bemærkede Grete Oll, at besluttes det, at studerende skal 
fremmøde fysisk til eksamen i S21O bør dette meddeles ud asap således at de har en reel mulighed for at 
træffe foranstaltninger der gør at de kan komme til Danmark og dermed kunne aflægge prøve.  
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede omkring den ændring i ansøgning til HA merit der træder i kraft med 
virkning fra 1/9-2022. Ansøgning til HA merit ordningen skal med virkning fra 1/9-2022 ske via KOT i lighed 
med HA.  
Indledende drøftelse af ændring i ordningen omkring adgang mv. forventes sat til behandling på 
studienævnets møde i april 2021. 
 
Tina Lundø Tranekjer mindede om, at der afvikles SMU. 
Tina Lundø Tranekjer har kontaktet de lokale uddannelsesansvarlige. Alle bedes slå et slag for 
undersøgelsen hvor det er muligt at gøre det. 
Grete Oll bemærkede omkring den samlede mængde af evaluerings- og undersøgelser, der sendes til de 
studerende, og spurgte til, om der er et samlet overblik over de ting vi beder de studerende om at evaluere 
og/eller give input på. 
Tina Lundø Tranekjer og Mads Bruun Ingstrup tager yderligere bemærkningen med i Uddannelsesforum til 
videre drøftelse. Kan der dannes et samlet overblik over f.eks. et års undersøgelses-/evalueringsaktiviteter, 
og en gennemgang af om der er koordinering af det, hvilket informationsbehov ønskes dækket med 
aktiviteten, genereres der den viden der håbes på, hvilke undersøgelses-/evalueringsaktiviteter anvendes 
reelt til udviklingsaktiviteter.  
 
5. Indledende drøftelse vedr. reform af bacheloruddannelse  
 
Knud Sinding motiverede indledningsvist kort punktet. 
Der er et ønske om, at der (igen) arbejdes med udvikling af uddannelsen. De underliggende tanker i forhold 
til udbytte er, at der indledes et arbejde omkring afklaring af forskellige elementer i den gældende 
studieordning blandt andet med henblik på at opbygge, og underbygge, yderligere viden om udfordringer 
og muligheder forud for et eventuelt større reform arbejde. 

Mads Bruun Ingstrup foreslog om man skulle indlede med at invitere fællesfagsansvarlige ind til en 
drøftelse af styrker, svagheder, muligheder og mulige udviklingsforslag. 

Knud Sinding foreslog en B.Sc. ”konference” hvor der initieres drøftelse med en bred vifte af interessenter. 
En sådan vil med fordel kunne afvikles når indstillingen fra det p.t. arbejdende udvalg omkring EØ struktur 
er meldt ud/kendt. 

Grete Oll og andre pegede på, at det viser sig i forskellige sammenhænge, at der tilsyneladende pågår 
strategisk arbejde der ”griber ind” i uddannelsesporteføljen sideløbende, og i forskellige fora og lag i 
organisationen. Eksempler herpå er f.eks. arbejde omkring udvikling af undervisningsformer, digitalisering 
af undervisning. 

Studienævn for Erhvervsøkonomi forventer at drøftelser omkring reform af bacheloruddannelsen vil ses på 
dagsorden en række gange indenfor den næste periode. 

  



 

6. Evaluering E20 (Lukket punkt) 
 

Tina Lundø Tranekjer orienterede indledningsvist overordnet om evalueringens resultater.  
I et helhedsperspektiv kan evalueringen af E20 vurderes tilfredsstillende. 
Der var desværre i perioden meget begrænset mulighed for adgang til fysisk undervisning grundet Covid-19 
nedlukning. Det bemærkes dog, at der er positive evalueringer i forhold til, at det var muligt at få 
øvelseshold ind på campusser i dele af E20, og i varierende omfang efter campus. 

I en overordnet betragtning ligger Gennemsnitlig tilfredshed over middelværdi, dog under 4. 

Der er enkelte nedslagspunkter i evalueringens resultater, herunder i et par af fællesfagene på HA. 
For et af disse ses det, at der tilsyneladende har været en oplevet fragmentering i forhold til koordinering 
mellem blandt andet undervisning og øvelser. Yderligere er der en række bemærkninger omkring 
undervisningssprog, og variation heraf. 
Hertil er der specifikke bemærkninger til enkelte campus-fag. Tina Lundø Tranekjer går i dialog med stedlig 
VILU hvor det er relevant. 

Det vurderes, som altid, om der skal tages yderligere action på evalueringens resultater.  
I denne vurdering inddrages vedr. E20 en betragtning omkring, at det med rimelighed kan antages, at det 
forhold at der har været online undervisning kan være et forhold til hvor motiverende det er at deltage i 
undervisning rent online. 

Grete bemærkede, at alene udvikling af f.eks. læringsformer ikke nødvendigvis skaber motivation og 
incitament i et fag. Det fordrer ALTID noget af de studerende at skabe motivation og deltagelse i 
undervisningen, og at motivation går begge veje. Mads Bruun Ingstrup tilsluttede sig bemærkningen, og 
pegede videre ind i, at der tillige kan og bør arbejdes med incitament-strukturer, tilpasning og udfordring i 
forhold til passivitet og engagement, tilpasning af ”stil” efter faget etc, og ikke mindst, at det ikke må 
negligeres at en one-size-fits-all model aldrig vil kunne lægges ned over hverken de som formidler 
undervisningen eller over de som modtager den. 
Nils Karl Sørensen bemærkede, at dette også griber ind i de muligheder/udfordringer der er ved at benytte 
sig interne/eksterne undervisere.  

Studienævnet diskuterede igen området omkring studieforberedende teknikker. Det vides at der indgår 
elementer i Entreprenørskab og forretningsforståelse og i How to Uni. Det er dog fortsat studienævnets 
opfattelse, at der med fordel kunne undervises yderligere i området.  

  



 

7. Fagbeskrivelser – Udbud E21 
7.1. Campus Sønderborg 
7.2. Campus Esbjerg 
7.3. Campus Kolding 
7.4. Campus Odense 
7.5. Campus Slagelse 
7.6. Fællesfag 
7.7. Campus Sønderborg – Vurdering af foreslåede valgfag 
7.8. Campus Kolding – Vurdering af foreslået valgfag 

 
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.  
 
7.1. Campus Sønderborg 
 

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

Networks and Regional Strategies Sønderborg Ikke godkendt Administrative 
ændringer/præciseringer. 
 
Ændring i eksamensform. 
Posterpræsentation tilføjet 
eksamensbestemmelserne. 
 
Høres hos Studienævn for SJSE. 

Internship – Company Report Sønderborg Godkendt  Administrative 
ændringer/præciseringer. 
 
Få sproglige ændringer. 

Seminar in Business Administration Sønderborg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Præcisering i 
eksamensbestemmelser 
omkring reeksamen. 

Global Marketing & Business 
Relationsships 

Sønderborg Godkendt Nyt fag. 
 
Høres hos Studienævn for SJSE. 

Global regulation and Business 
Responsibility 

Sønderborg Godkendt Nyt fag. 
 
Høres hos Studienævn for SJSE. 

    
 
  



 

7.2. Campus Esbjerg 
 

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

Hot Topics in Business Administration Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/præciseringer. 
 
Ny fagansvarlig. 
Ændringer foretaget i: 
Content 
Teaching method 
Workload 
Generel opdatering. 

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

Hot Topics in the Experience Economy Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ny fagansvarlig. 
Ændringer foretaget i: 
Content 
Teaching method 
Workload 
Generel opdatering. 

Energy Markets Esbjerg Godkendt Administrative 
tilpasninger/tilpasninger. 
 
Enkelte tilpasninger fra 
fagansvarlig. 
Ændring i litteratur. 

Hot Topics in the Energy Industry Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ny fagansvarlig. 
Ændringer foretaget i: 
Content 
Teaching methods 
Workload 
Generel opdatering. 

  



 

Projektorienteret forløb I en 
virksomhed eller organisation 

Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ny fagansvarlig. 
Ny titel. 
 
Fagbeskrivelsen er opdateret 
generelt. Der er lavet en række 
præciseringer, særligt i: 
Formål 
Indhold 
 
Ændring i 
eksamensbestemmelser: 
Specificeret vejledning – antal 
timer. 
Fra B/IB til 7-trinsskala. 
Yderligere specifikation vedr. 
rapporten under Uddybende 
information. 

Business to Business Marketing in an 
international perspective 

Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ny fagansvarlig. 
Mindre tilføjelser i Teaching 
methods. 

Experimental behavior Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Enkelte 
tilpasninger/præciseringer. 

International Financial Accounting Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Sports Economics Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændring i Litteratur. 

Regional Effects of Sports and other 
Events 

Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Brand Management Esbjerg Godkendt 
 

Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Specificering af sprog. Alene 
GB. 

Seminar: Emperical Analyses of 
Consumer Behaviour 

Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Enkelte præciseringer 
foretaget. 

  



 

Project Management Esbjerg Ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i april 2021. 
 
Bemærkninger relateret til 
blandt andet Workload. 
 
Forud for genbehandling 
indhentes der bemærkninger 
fra fagansvarlig.  
Lise Abrahamsen kontakter. 

Entertainment Markets and Business Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændringer i: 
Målbeskrivelser – Kompetencer 
Undervisningsform 
 
Ændring i 
eksamensbestemmelser. 
Eksamen er opdelt i to dele i 
stedet for tidligere at udgøres 
af en aktivitet. 

 
  



 

7.3. Campus Kolding 
 

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

Opstart og vækst – ressourcer og 
økonomi 

Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/præciseringer. 
 
Ændringer i Undervisningsform. 
Større vægt på online 
undervisning implementeret. 
Konsekvensrettelse i 
workload/timefordeling. 
 
Tilføjet engelsk titel. 

Forandringsledelse Kolding Godkendt  Administrative 
ændringer/præciseringer. 
 
Nyt fagnummer. 
Fagbeskrivelsen er væsentligt 
ændret, blandt andet i arbejds- 
og eksamensform. 
 
Tidligere fagnummer for faget 
udfases.  

Introduktion til Organisation for 
cand.merc.aud. 

Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Introduktion til Regnskab for 
cand.merc.aud. 

Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændring i bedømmelse til intern 
bedømmelse. 
 
Specificering af hjælpemidler 
under Eksamensbestemmelser. 

Videnskabelige 
undersøgelsesprocesser 

Kolding Godkendt Administrative 
tilpasninger/tilpasninger. 
 
Rettelser foretaget i: 
Formål og sigte. 
 
Undervisningssprog korrigeret 
til alene DK. 

Supply Chain Resilience Kolding Godkendt Nyt fag. 
 
Mindre korrektion i formulering 
under Formål og sigte. 

  



 

Management Accounting Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Faget udbydes på engelsk, der 
er derfor oprettet engelsk 
fagbeskrivelse som erstatter det 
tidligere dansksprogede. 

Data Science for Business Kolding Godkendt Nyt fag. 
 
Der er korrigeret til dansk som 
både undervisnings- og 
eksamenssprog. 
Mindre korrektion i formulering 
under Formål og sigte. 

E-marketing Kolding Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Nyt fagnummer. 
Fagets sprog fastlagt til GB ved 
fremadrettet udbud. 
 
Tidligere fagnummer for faget 
udfases. 

Projektledelse Kolding Ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i april 2021. 
 
Nyt fag. 
 
Der indhentes bemærkninger 
forud for genbehandling. 
Kirsten Høg kontakter. 

Introduktion til Finansiering for 
cand.merc.aud. 

Esbjerg  Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Principrettelse I Mandatory 
prerequisites. 

Corporate Governance and 
Sustainability 

Kolding Godkendt  Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Mindre tekstlig korrektion. 

 
  



 

7.4. Campus Odense + 7.5. Campus Slagelse    
 

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

Accounting for Decision and Control Odense Godkendt Nyt fag i EØ. 
Faget har tidligere været 
forankret i Studienævn for 
MEME. 
 
Administrative 
ændinger/præciseringer. 

Advanced Brand Management Odense Godkendt  Administrative 
ændringer/præciseringer. 
 
Diverse justeringer foretaget. 

Business Development Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændringer i: 
Undervisningsmetode 
Eksamensbestemmelser – 
Omprøve  Del 1 

Doing Business in Emerging Markets Odense Godkendt Administrative 
tilpasninger/tilpasninger. 
 
Ændringer foretaget i: 
Litteratur 
Eksamensbestemmelser – 
Eksamensform 

Foundations of Organization Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændring i: 
Teaching Methods 

Innovation Management Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Intercultural competence in 
management 

Odense Ikke godkendt Nyt fag. 
 
Studienævnet afgav 
bemærkninger. 
Tina Lundø Tranekjer tager 
kontakt. 

  



 

Management and Control Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Nyt fagnummer. 
Faget er ændret fra 5 til 10 
ECTS. 
Der er foretaget en række 
korrektioner.  
Ændring i 
Eksamensbestemmelser – der 
er tilføjet yderligere aktiviteter i 
løbet af semesteret. 
 
Tidligere fagnummer for faget 
udfases. 

Marketing Across Cultures Odense  Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændringer i: 
Workload  

Science, Technology and Society Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Fagbeskrivelsen er gået 
igennem og korrigeret en række 
steder, dog ingen ændringer i 
Eksamensbestemmelser. 

International Business Management 
and Strategies 

Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Fremadrettet alene GB som 
undervisnings- og 
eksamenssprog. 

Foundations of Strategy Odense Godkendt 
 

Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændringer i: 
Eksamensbestemmelser – 
specifikation af sideantal og 
mulighed for frivillig opgave 
tilføjet. 

  



 

Performancemåling og evaluering Slagelse Ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i april 2021. 
 
Ændringer i: 
Formål og sigte 
Undervisningsform 
Eksamensbestemmelser  
Sprog 
 
Der skal ske præcisering af 
andel af engelsk/dansk. 
Caroline Grossmann kontakter. 

 
  



 

7.6. Fællesfag    
 

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

Driftsøkonomi Fællesfag Ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i april 2021.  
 
Ønske om potentiel ændring 
under Eksamensbestemmelser. 
 
Caroline Grossmann kontakter. 

Entreprenørskab og 
forretningsforståelse 

Fællesfag Godkendt  Administrative 
ændringer/præciseringer. 
 
Mindre korrektioner. 
Eksamensform bibeholdes. 

Entrepreneurship and Understanding 
Business 

Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/præciseringer. 
 
Mindre korrektioner. 
Eksamensform bibeholdes. 

Finansiering Fællesfag Ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i april 2021.  
 
Der var bemærkninger til 
forslag omkring andel af online 
undervisning.  
Der indhentes 
bemærkninger/forslag til anden 
fordeling fra fagansvarlig. 
 
Caroline Grossmann kontakter. 

Finance Fællesfag Ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i april 2021.  
 
Der var bemærkninger til 
forslag omkring andel af online 
undervisning.  
Der indhentes 
bemærkninger/forslag til anden 
fordeling fra fagansvarlig. 
 
Caroline Grossmann kontakter. 

Introduktion til Finansiering Fællesfag – 
sammen-
hængende 
med 
Finansiering 

Ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i april 2021.  
 
Der var bemærkninger til 
forslag omkring andel af online 
undervisning.  



 

Der indhentes 
bemærkninger/forslag til anden 
fordeling fra fagansvarlig. 
 
Caroline Grossmann kontakter. 

Makroøkonomi Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 

Macroeconomics Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Mikroøkonomi Fællesfag Ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i april 2021. 
 
Studienævnet ønsker yderligere 
begrundelse for forslag om 
ændring i beståkrav for faget. 
Dette indhentes fra 
fagansvarlig. 
 
Caroline Grossmann kontakter. 

Mikrøkonomi 
(Sidefag) 

Fællesfag – 
Sammen-
hængende 
med Mikro-
økonomi 

Ikke godkendt  Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i april 2021. 
 
Studienævnet ønsker yderligere 
begrundelse for forslag om 
ændring i beståkrav for faget. 
Dette indhentes fra 
fagansvarlig. 
 
Caroline Grossmann kontakter. 

Mikroøkonomi 
(HA jur) 

Fællesfag – 
Sammen-
hængende 
med Mikro-
økonomi 

ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i april 2021. 
 
Studienævnet ønsker yderligere 
begrundelse for forslag om 
ændring i beståkrav for faget. 
Dette indhentes fra 
fagansvarlig. 
 
Caroline Grossmann kontakter. 

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

ikke godkendt 
 

Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i april 2021. 
 
Studienævnet ønsker yderligere 
begrundelse for forslag om 
ændring i beståkrav for faget. 
Dette indhentes fra 
fagansvarlig. 
 
Caroline Grossmann kontakter 



 

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

Ikke godkendt Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i april 2021. 
 
Studienævnet ønsker yderligere 
begrundelse for forslag om 
ændring i beståkrav for faget. 
Dette indhentes fra 
fagansvarlig. 
 
Caroline Grossmann kontakter. 

Bachelorprojekt Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Studienævnet diskuterede 
forslag om forhøjelse af antal 
sider i Bachelorprojekt. 
Der ændres ikke p.t. Der 
arbejdes videre med en mulig 
ændring. 

Bachelor Project Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Studienævnet diskuterede 
forslag om forhøjelse af antal 
sider i Bachelorprojekt. 
Der ændres ikke p.t. Der 
arbejdes videre med en mulig 
ændring. 

Master Thesis Fællesfag godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Informativ tilføjelse vedr. 
kontakt ved spørgsmål. 

Kandidatspeciale Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Informativ tilføjelse vedr. 
kontakt ved spørgsmål. 

Master Thesis 
(Cand.merc. Erhvervskandidat) 

Fællesfag Godkendt Nyt fag. 
 
Der er givet 
konsekvensgodkendelse til GB 
version af fagbeskrivelsen ved 
denne godkendelse. 

 
7.7. Campus Sønderborg – vurdering af foreslåede valgfag 

Faget ”Seminar in Market Research” godkendes til udbud.  
Faget ”Marketing Research” godkendes ikke. Det vurderes at der er for stort overlap til fællesfaget 
”Advanced Quantative Analyses”. Der gives behandlingskompetence til Tina Lundø Tranekjer til 



 

godkendelse såfremt faget tilpasses således at det vurderede overlap minimeres tilstrækkeligt, og/eller der 
kan fremsættes fagligt underbygget begrundelse for en væsentlig differentiering imellem de to fag. 

7.8. Campus Kolding – vurdering af foreslået valgfag 

Faget ”Entrepreneurial Practice” godkendes til udbud til CM heltid og erhvervskandidat i E21.  

 
8. Eksamen og undervisning 

8.1. Eksamensplan S21 BA - Campus Esbjerg / Til studienævnets orientering og godkendelse 
8.2. Eksamensplan S21 CM - Campus Esbjerg / Til studienævnets orientering og godkendelse 
8.3. Eksamensplan S21 BA - Campus Kolding / Til studienævnets orientering og godkendelse 
8.4. Eksamensplan S21 CM - Campus Kolding / Til studienævnets orientering og godkendelse 
8.5. Eksamensplan S21 CMA - Campus Kolding / Til studienævnets orientering og godkendelse 

 
8.1. Orientering modtaget, godkendt med mulighed for bemærkninger. 
8.2. Orientering modtaget, godkendt med mulighed for bemærkninger. 
8.3. Orientering modtaget, godkendt med mulighed for bemærkninger. 
8.4. Orientering modtaget, godkendt med mulighed for bemærkninger. 
8.5. Orientering modtaget, godkendt med mulighed for bemærkninger. 
 
9. Praksis og principper 
 
Studienævnet modtog orientering om opdateret praksis. 
 
10. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 

 
Studienævnet modtog orientering. 

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

 
12. Meddelelser 

12.1. Teaching Awards at the Faculty of Business and Social Sciences 
12.2. Dagsorden for konstituerende møde i Studienævn for SJSE d. 23. februar 2021 
12.3. Dagsorden for møde i Studienævn for SJSE d. 23. februar 2021 
12.4. Referat af møde i Studienævn for Jura d. 9. februar 2021 
12.5. Dagsorden for konstituerende møde i Studienævn for Cand. Public d. 2. marts 2021 
12.6. Dagsorden for møde i Studienævn for Cand. public. d. 2. marts 2021 
12.7. Dagsorden for møde i Studienævn for Jura d. 2. marts 2021 
12.8. Referat af møde i campusorgan d. 16. februar 2021 - Campus Esbjerg 
12.9. Referat af konstituerende møde i Studienævn for SJSE d. 23. februar 2021 
12.10. Referat af møde i Studienævn for SJSE d. 23. februar 2021 
 

- 
 

13. Eventuelt 
 
- 

 
 
Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


