
 

Referat af møde i 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Fredag d. 25. juni 2021 

Klokken 9.00 – 14.00 (cirka) 
Zoom 

 

Til stede:  Tina Lundø Tranekjer, Grete Oll, Nils Karl Sørensen, Mads Bruun Ingstrup, 
Knud Sinding 

Administration til stede under hele mødet: 

 Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent) 

Administration til stede under punkt 1 - 4: 

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

 

1. Godkendelse af referat 
1.1. Ordinært møde d. 12. maj 2021 
1.2. Sagsbehandlingsmøde d. 9. juni 2021 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Praksis og principper 
 
Intet at behandle. 
 
3. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
Studienævnet modtog orientering. 
 
4. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 
 
- 

5. Orientering fra studieleder (Lukket punkt) 
 
Studieleder Tina Lundø Tranekjer orienterede om følgende: 
 
* Der er afsat midler i en særlig indsatspulje der kan anvendes til aktiviteter knyttet til studiegenstart. 
Opgaven er forankret hos studieleder, som har delegeret opgaven til de fagligt ansvarlige. 

* Der arbejdes p.t. med tanker omkring en mulig indsats omkring akademisk skriftlighed. 
Videre orientering følger på et senere tidspunkt. 

* Det indkaldte møde i Aftagerpanel for cand.merc.aud. i juni 2021 måtte desværre aflyses. Det forventes 
at mødet i stedet afholdes i august 2021.  



 

* Vedrørende Testbaseret Optag (TBO) 2022 er det udbudt input vedrørende ønsker for en-eller todelt test.  
Testdelene ved to-delt test er henholdsvis UniTest og fagspecifikke tests. 
Studieleder har indmeldt, at der på erhvervsøkonomi er ønske om at der testes med begge. 

* Det nye system ItsLearning, som har erstattet Blackboard har vist sig at byde på mindre udfordringer ved 
kommunikation til studerende ved afsendelse af beskeder. Der er fokus på problematikken, og der arbejdes 
på løsning. 

* Studienævnet modtog kort orientering om pågående arbejde i forhold til funktionsbeskrivelser mv i 
Business School rammen. Business School leder Kirstina Munksgaard vil blive inviteret til deltagelse på et af 
efterårets møder. 

6. Eksamen og undervisning 
6.1. Eksamensplan S21R HA - Campus Odense / Orientering om ændring af omprøveplan 
6.2. Ansøgning om reduktion i undervisning / KT E21 - Campus Esbjerg  

 
6.1. Studienævnet modtog orienteringen. 
 
6.2. Studielektor Malene Damsted deltog delvist under behandling af punktet. 
Der er tale om genbehandling af ansøgning som er behandlet første gang på ordinært møde d. 12. maj 
2021, hvor ansøgningen ikke blev imødekommet. 
 
Malene Damsted orienterede yderligere om baggrund for anmodning om genbehandling af ansøgningen, 
og motiverede og uddybede herudover ansøgningen yderligere. 
Studienævnet bad blandt andet om uddybning af hvilke overvejelser der gøres i forhold til fremadrettet at 
sikre kritisk masse på den/de linjer der søges om reduktion af KT på linjefag for. Malene Damsted 
orienterede om, at der arbejdes og diskuteres i forskellige scenarier, men at det er et fokus på instituttet, 
og i uddannelsessøjlen på campus Esbjerg at der skal ske udvikling og tiltag som kan være med til at øge 
søgningen, og dermed optaget på de(n) berørte linje(r).  
 
Studienævnet gjorde herudover gældende, at det ønskes, at der fremadrettet tages stilling til eventuelle 
forslag til reduktion i KT og lignende allerede ved indlevering, og behandling til godkendelse, af berørte 
fagbeskrivelser.  
Studienævnet tillader sig at antage, at det ikke længere kan tilsiges manglende viden om antal studerende 
på linjen(-erne) idet antallet principielt set er kendt fra og med 1./2. semester på årgangens 
semesterforløb. 
 
Studienævnet henstiller videre til, at det overvejes om der på sigt vurderes levedygtighed på de(n) berørte 
linje(r)., samt at der foretages en række fremadrettede betragtninger i forhold til udbuddet. 
  
Studienævnet godkendte på baggrund af genbehandling ansøgningen gældende for E21. 
Studienævnet henstiller til, at der arbejdes med udvikling af fagbeskrivelserne for de kommende semestre 
på forkant. Studienævnet indgår gerne i udviklingsproces, og kan til enhver tid kontaktes for sparring og 
input. 
Skulle det fremadrettet blive relevant med lignende ansøgning, henstilles der til at der fremsendes i bedre 
tid relateret til tidspunkt for semesterstart.  
 
 

6.3. Ansøgning om ændring af undervisningssprog – Diverse campusser  
(underpunktet behandles lukket) 

 
Tina Lundø Tranekjer kontakter Christian Kronborg for yderligere information. 
 
 



 

6.4. Ansøgning om ændring af undervisningssprog – Diverse campusser 
(underpunktet behandles lukket) 

 

Ansøgningen vedrører fagene Entreprenørskab og Forretningsforståelse og Organisation med 
videnskabsteori - diverse campusser - E21 

Studienævnet godkendt med baggrund i forhold relateret til pågående akkrediteringsproces, at op til 20% 
af undervisningen kan ske på engelsk.  
Det bemærkes, at underviser skal fremmøde på den givne fysiske lokationen.  
Hvis dette ikke er muligt, kan der genansøges om denne del. Denne del af ansøgning imødekommes ikke 
med begrundelse i kvalitetssikring af uddannelsen. 
Skulle det fremadrettet blive relevant med lignende ansøgning, henstilles der til at der fremsendes i bedre 
tid relateret til tidspunkt for semesterstart.  
 
Godkendelsen er gældende for E21. 
 

7. Drøftelse vedr.  HA merit – fra og med optag 1/9 2021 
 
I henhold til aftale er der udarbejdet alternative forslag til studieforløb, så der foreligger to forslag til mulige 
studieforløb. 
Tina Lundø Tranekjer præsenterede alternativerne til de tidligere præsenterede studieforløb. 
 
Studienævnet diskuterede de fremlagte studieforløb.  
Der er enighed om, at det ud fra en række parametre ikke er ønskværdigt at studerende på meritordningen 
skal færdiggøre fagene Regnskab / Accounting og Makroøkonomi/Macroeconomics sideløbende med 
udarbejdelse, færdiggørelse og aflevering af Bachelorprojekt/ Bachelor Project på uddannelsens 4. 
semester. 
 
For forløb på både dansk og engelsk godkendes forslag 1 i det fremlagte materiale.  
 
8. Orientering om høringer 

8.1. Høring over udkast eksamensbekendtgørelsen, deltidsbekendtgørelsen, censorbekendtgørelsen, 
karakterbekendtgørelsen og uddannelsesbekendtgørelsen 

8.2. Høring over ændring af akkrediteringsbekendtgørelsen 

Studienævnet modtog orientering. 

Studienævnet bemærker, at der med den ændrede Uddannelsesbekendtgørelse bortfalder studienævnets 
nugældende mulighed for at behandle ansøgning om ændret prøveform ved omprøve.  
Det hedder således: 
§ 12. Uddannelsen skal omfatte en variation af eksamensformer, der afspejler undervisningens indhold og 
arbejdsformer.  
Stk. 2. Universitetet kan afvige fra den fastsatte eksamensform ved reeksamen. Det gælder dog ikke for 
bachelorprojektet, speciale, masterprojekt og akademisk overbygningsprojekt. En eventuel alternativ 
eksamensform skal fremgå af studieordningen, herunder betingelserne for, hvornår den alternative 
eksamensform bringes i anvendelse.” 
En eventuel andet prøveform ved omprøve, og eventuel(le) betingelse(r) for anvendelse vil således 
fremadrettet skulle fremgå af fagbeskrivelsen. 

9. Meddelelser 
9.1. Dagsorden for møde i Studienævn for SJSE d. 18. maj 2021  
9.2. Dagsorden for møde i Studienævn for Cand.public. d. 25. maj 2021 
9.3. Dagsorden for møde i Studienævn for MEME den 4. juni 2021 



 

9.4. Dagsorden for møde i Studienævn for SJSE d. 15. juni 2021 
9.5. Referat af møde i Studienævn for Jura d. 18. maj 2021 

 
- 
 
10. Eventuelt 
 
-  

 
Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


