
 

Referat af møde i 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Onsdag d. 25. august 2021 

Klokken 9.30 – mødet sluttede cirka 15.30 
Zoom 

 

Til stede: Grete Oll, Mads Bruun Ingstrup, Tina Lundø Tranekjer,  
Peter Daniel Solberg Hansen, Natasha Henriette Nielsen 

Administration til stede under punkt 1 – 7: 

Lise Abrahamsen, Kirsten Høg 

Administration til stede under punkt 7 – 9: 

Selma Brackovic, Julie Udbye Nielsen, Louise Folkestad 

Administration til stede under hele mødet: 

  Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent) 

Til stede under punkt 3.1.: 

  Lektor Dennis van der Liempd 

 

1. Godkendelse af referat 
1.1. Ordinært møde d. 25. juni 2021 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Orientering fra studieleder (Lukket punkt) 
 
* Der er indkaldt til ekstraordinært studienævnsmøde d. 7. oktober 2021.  
Mødet er alene planlagt til brug for behandling af fagbeskrivelser.  
Mødet aflyses hvis det viser sig ikke at være relevant til afholdelse. Som alternativ kan der ske skriftlig 
høring. 
 
* Optag 2021 
Tina Lundø Tranekjer orienterede i overordnede træk om status på optag 2021. 
Studienævnet orienterede sig kort omkring faktorer der antages at spille ind på forhold omkring søgning og 
optagelse i 2021. 
Kirsten Høg fremsender efter færdigbehandling af de sidst indkomne ansøgninger til restpladser på 
kandidatuddannelserne endelige oplysninger på optagetal 2021.  
 
* Tina Lundø Tranekjer orienterede kort om den nye studienævnsstruktur som træder i kraft med virkning 
pr. 1. januar 2022. 



 

3. Evaluering F21 (Lukket punkt) 
 

Tina Lundø Tranekjer orienterede overordnet omkring evalueringsresultaterne. 
 
 
Indledningsvist diskuterede studienævnet en række generelle observationer gjort i forbindelse med 
gennemgang af evalueringsresultaterne:  

• Overordnet set er der desværre lave svarprocenter. 
• Det vurderes, at der er må ses en ikke hensigtsmæssig tendens omkring de studerendes 

evaluering af egen arbejdsindsats. 
• Bemærkninger omkring specifikke fællesfag på alle campusser. 
• Indsatsen omkring forøgelse af studieintensitet i en række fag fortsættes.  

 
• Der er fortsat bemærkning fra Studienævn for Erhvervsøkonomi om formatet af 

evalueringskonceptet, og formulering af de spørgsmål der anvendes. Der er ligeledes 
bemærkning fra Studienævn for Erhvervsøkonomi i forhold til den reelle værdi af de 
indhentede evalueringsresultater, og anvendeligheden af dem relateret til ovenstående. 

• Fagansvarlige og undervisere bør gøres opmærksomme på, at evalueringen indgår som en del 
af uddannelsens kvalitetssikringssystem med henblik på at sikre en langt højere 
tilbagemeldingsrate på de modtagne evalueringsresultater. 

 
Campus Esbjerg: 

• Det vurderes overordnet set, at der ses tilfredsstillende evalueringsresultater for campus 
Esbjerg. 

• Der evalueres overordnet set høj studieintensitet i de fag hvor der foreligger 
evalueringsresultater. 

• Der er desværre en række fag der ikke fremgår resultater for grundet ekstremt lavt 
deltagerantal på fag / for få respondenter. Dette endog på fællesfag. 

• Tina Lundø Tranekjer kontakter fagmiljøet vedr. et OBS punkt. 
 
Campus Kolding: 

• Det vurderes overordnet set, at der ses tilfredsstillende evalueringsresultater for campus 
Kolding. Dog med enkelte undtagelser hvor der knyttes obs i forhold til lav score på egen 
evalueret arbejdsindsats. 

• Der ses således udfordring i forhold til selvevalueret studieindsats på et antal fag. Der er 
naturligvis tale om indikationer som ikke er ens gældende for alle. 

• For nogle fag er der set lignende evalueringsresultater i forudgående evalueringsperioder. 
Tina Lundø Tranekjer kontakter fagmiljøet herom. 

Behandling af Evaluering F21 fortsættes på studienævnets ordinære møde i september 2021. 

4. Studiemiljøundersøgelse / SMU 2021 (Lukket punkt) 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede indledningsvist kort om undersøgelsens overordnede resultater. 
Studiemiljøundersøgelsen gennemføres hvert andet år. 

Tina Lundø Tranekjer præsenterede herefter det fremlagte forslag til handlingsplan. Forslaget er 
udarbejdet i samarbejde med de kommende HA uddannelsesansvarlige. 



 

Flere at de tematikker der foreslås handling forbundet til, er tematikker der også tidligere er taget handling 
omkring/meldt ind omkring.  
Blandt andet IT relaterede forhold, ensomhed/trivsel, eksamensrelaterede tiltag. 

Studienævn for Erhvervsøkonomi drøftede tematik omkring Trivsel. Tematikken er kendt i relation til de 
resultater der er set i studiemiljøundersøgelser over en periode. Der er tillige også ved forudgående 
studiemiljøundersøgelser meldt handlinger ind forholdende sig til trivsel. 

I den presente undersøgelse ses der en negativ udvikling i resultaterne omkring trivsel blandt vores 
studerende. Udviklingen kan med rimelighed antages delvist at have sammenhæng med den situation der 
har været omkring COVID-19 og den langvarige nedlukning. Idet, der dog ikke er tale om en hidtil uset 
tematik, må det tages i betragtning at der er tale om kontinuerligt målt udfordring. 

Studienævnet bemærker ligeledes at der påhviler ansvar, både hos SDU som uddannelsesinstitution, men 
også hos de studerende ligger der medansvar for at skabe miljø og indgå i sociale relationer. Og på denne 
måde være med til at skabe miljø hvor man synes, og mærker, at man er en del af noget større. 

Studienævnet bemærkede videre, at det i forbindelse med planlægning kunne ønskes, at sociale tiltag man 
meget gerne vil have de studerende med til så vidt muligt placeres ”udenom” undervisning. 
studienævnet anerkender også, at dette kan være teknisk svært grundet tværgående koblinger i 
undervisnings- og eksamensplanlægning. 

Der arbejdes i fakultært regi med en tanke omkring studiegrupper for studerende. Etableringen tænkes at 
skulle ske i forbindelse med opstart af studieforløb. 
Baggrunden for tanken, er blandt andet viden om, at der skabes sammenhængsfølelse og -kraft hvis/når de 
studerende oplever at der er sammenhæng mellem også de faglige aktiviteter, og den undervisning der 
udbydes/følges på studieretningen. 
Forbundet til et sådant initiativ vil der dog fortsat være potentielle problematikker, f.eks. studerende som 
har vanskeligt ved at indgå i sociale relationer. 

Studienævn for Erhvervsøkonomi tiltrådte det fremlagte forslag til handlingsplan. 

Studienævn for Erhvervsøkonomi gør opmærksom på, at der ønskes tilbageløb af information fra fakultetet 
omkring tiltag/udvikling på de foreslåede tiltag. 

5. Studieordninger, linje- og profilbeskrivelser 
5.1. Drøftelse af overvejelser om ændring af Cand.merc.aud. studieordningen 
5.2. Fastlæggelse af førsteårsprøve for studerende på HA merit pr. 1/9-2022 
5.3. Cand.merc., campus Slagelse – 1. behandling 

5.1.  
Tina Lundø Tranekjer bød velkommen til Dennis van der Liempd, uddannelsesansvarlig for cand.merc.aud. 
 
Dennis van der Liempd orienterede om, og motiverede, indledningsvist incitamenter for, og overvejelser 
bag, det stillede forslag om ændring af den faglige struktur på cand.merc.aud. uddannelsen. 
En ændring vil afspejles i såvel cand.merc.aud. heltidsuddannelsen, som i erhvervskandidatuddannelsen.  
 
Bland incitamenterne ligger blandt andet bemærkninger modtaget fra studerende over en periode, som 
indikerer et tydeligt billede af, at både studerende og uddannelsen vil kunne drage faglige og 
læringsrelaterede fordele af, at bryde nogen af de stor ”blokfag” op i mindre, mere fagspecificerede, 
enheder.  



 

Hertil arbejdes der i sammenhængen med at højne den målte studieintensitet på studiet. 
I sammenhængen kigges der også på hvilke fagligheder der skal ligge indlejret i ”Introduktion til … ” fagene 
på 140 ECTS udbuddet, idet der aktuelt ændres i HD uddannelserne således at Finansiering og Organisation 
indgår obligatorisk på uddannelserne. Dette tilsiger, at der med fordel kunne korrigeres i de obligatoriske 
introduktionsfag således at der f.eks. undervises mere i metodefaglighed.  
Der er i overvejelserne også inddraget en tilnærmelse til den studiestruktur der anvendes på blandt andet 
Århus Universitet og Copenhagen Business School. 
Sidst, men ikke mindst, er der konstant opmærksomhed på at opretholde en stadig høj faglig kvalitet på 
uddannelsen. 
Såfremt forslaget godkendes endeligt efter endt udvikling foreslås det lagt i udbud med 1. optag pr. 1/9-
2022. 
 
Forslaget overgik herefter til kommentering og spørgsmål. 
Studienævnet spurgte ind til, om der er medtaget overvejelser omkring udvikling af fag der peger i den 
fremadrettede udvikling i branchen. Hertil svarede Dennis van der Liempd at der er der, og det forventes 
også at et af de nye obligatoriske fag retter sig i denne retning. Herudover sker der løbende tilpasning i 
kernefagene sådan at det retter sig mod den, til alle tider aktuelle, faglige situation på uddannelsens 
kerneområder. Yderligere arbejdes der med at inkorporere elementer i flere af kernefagene som har 
fremadrettede perspektiver.  
Studienævnet opfordrede tillige til, at det ved en opdeling af de store blokfag også overvejes, om der med 
fordel kan arbejdes yderligere i at tilbyde nogen af fagene som forhåndsgodkendte valgfag til udvalgte 
cand.merc.-profiler på både campus Kolding og Odense. 
  
Studienævnet indstillede forslaget til videre proces.  
Uddannelsesansvarlig Dennis van der Liempd går som næste skridt videre med afklaring af forslaget i 
interessentskabs-kredsen, herunder institutledelsen på berørte institutter samt kontakt til aftagerpanel. 
 
5.2.  
Førsteårsprøven fastlægges i hh. til det konkrete forslag med 20/30 fastlagte ECTS med effektuering fra 
1/9-2022. 
 
5.3.  
Tina Lundø Tranekjer orienterede indledningsvist kort om det fremlagte materiale. 
Profilansvarlig forventes at blive Professor MSO Michael Brookes. 
Studienævnet havde en række bemærkninger og spørgsmål.  
Det blev derfor aftalt, at Michael Brookes og Birgitte Sloth inviteres til at deltage i studienævnets møde i 
september 2021 med henblik på videre uddybning og drøftelse af det fremlagte profilforslag. 
 
Studienævnet ønsker blandt andet at drøfte: 

- Overvejelserne omkring profilens faglige sammensætning, og uddybning af 
overvejelserne i forhold til den bagvedliggende faglige progression. 

- Overvejelserne omkring den faglige sammensætning, og visse indholdsdele, relateret til 
det tænkte aftagermarked. 

- Uddybning af overvejelser omkring benchmarking i forhold til lignende profil(er) udbudt 
på for eksempel RUC. 

- Tænkte tiltag i forhold til fastholdelse af BA studerende i overgang til den foreslåede 
cand.merc. profil. 

- Tanker omkring valgfagudbud til profilen. 
- Uddybning af overvejelser omkring overlap til cand.merc. profiler på øvrige campusser. 



 

- Orientering om modtagne tilbagemeldinger, og input, fra institutter. 
 
6. Fagbeskrivelser – udbud F22 

6.1. Campus Sønderborg 
6.2. Campus Esbjerg 
6.3. Campus Kolding 
6.4. Campus Odense og Slagelse 
6.5. Fællesfag 

 
Tina Lundø Tranekjer orienterede som indledning til behandling af punktet om processen forud for 
fremlæggelse af fagbeskrivelser F22 til studienævnets behandling. 
I processen har der blandt andet været særligt fokus på: 

- Fortsat fokus på tilpasninger i fag der øger/tilpasser studieintensitet. 
Kobling til afgiv evalueringsresultater. 

- Alignment af tværgående aktiviteter. 
- Implementering af administrative korrektioner. 

 
Det bemærkes, at det kan blive nødvendigt at genåbne enkelte fagbeskrivelser der behandles på mødet på 
senere tidspunkt. 
 
Studienævnet blev bedt om at overveje, hvorvidt det kan imødekomme, at fag der udbydes som Summer 
School fag, og som anvendes som tilbud til studerende der skal supplere i forhold til adgang til cand.merc. 
fremadrettet fortsat kan udbydes som online forløb. 
Der er indhentet information fra fagansvarlige/underviser som anbefaler løsningen. 
Drøftes videre på møde i september 2021.  
 
6.1. Campus Sønderborg 
 
Intet at behandle. 
 
  



 

6.2. Campus Esbjerg 
 

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

Consumer Behavior in Sports and 
Event Markets 

Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/præciseringer. 

Introduction to the Energy Industry Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/præciseringer. 
 
Ændringer i: 
Workload i forhold forudrettet 
tilpasning relateret til små 
årgange.  

Evaluering af energiprojekter Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Tilføjelse vedr. 
undervisningsform. 

Evaluering af projekter i sport og 
events 

Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Tilføjelse vedr. 
undervisningsform. 

Strategy and Competition Esbjerg  Ikke godkendt. Fagansvarlige kontaktes med 
bemærkninger. Der indhentes 
kommentarer/tilpasninger 
blandt andet relateret til 
evalueringsresultater. 
 
Forventes genbehandlet på 
ordinært møde i september 
2021. 

Digitalization of Business and 
Marketing 

Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Ændringer i: 
Exam part 1 + 2. 
Content – præcisering relateret 
til ændring i Exam part 1 + 2. 
Litteratur. 
Teaching method, og afledt 
heraf Workload. 

Seminar in Marketing, Social Media 
and Digitalization 

Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Seminar: Data analyses in Marketing, 
Social Media and Digitalization, Sports 
and Events 

Esbjerg Godkendt Nyt fag. 
 
Udbydes E + F. 



 

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

Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Præciseringer i: 
Aim and purpose. 
Content. 

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

Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Præciseringer i: 
Aim and purpose. 
Content. 

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

Esbjerg Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Præciseringer i: 
Aim and purpose. 
Content. 

 
6.3. Campus Kolding  
 
Intet at behandle. 
 
6.4. Campus Odense og Slagelse 
 

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

Business Strategy Odense Godkendt  Administrative 
ændringer/præciseringer. 

International Business Odense  Godkendt  Administrative 
ændringer/præciseringer. 

International Entrepreneurship Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

International Market Analytics Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

International Marketing Channels Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Issues in Global Development Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Marketing Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Organisationsforståelse- og 
kulturanalyse 

Odense Godkendt Admininstrative 
ændringer/tilpasninger. 

Pricing Strategies Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Research Methods in Strategy and 
Organization 

Odense Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

 



 

6.5. Fællesfag  
 

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

Advanced Quantitative Analyses Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/præciseringer. 
 
Tekst vedr. vilkår for omprøve 
specificeret. 

Videregående kvantitative analyser Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/præciseringer. 
 
Tekst vedr. vilkår for omprøve 
specificeret. 

Business Law Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Erhvervsjura Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Introduktion til Marketing Fællesfag – 
sammen-
hængende 
med 
Marketing 

Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Introduction to Marketing Fællesfag – 
sammen-
hængende 
med 
Marketing 

Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Introduktion til Statistik Fællesfag – 
sammen-
hængende 
med 
Matematik 
og Statistik 

Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Introduction to Statistics Fællesfag – 
sammen-
hængende 
med 
Mathematics 
and 
Statistics 

Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Marketing  Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Marketing Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 

Strategi Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 



 

Strategy Fællesfag Godkendt Administrative 
ændringer/tilpasninger. 
 
Odense taget af som udbudsby.  

 
7. Praksis og principper 
 
Bilag vedrørende Faktisk forvaltningsvirksomhed medtages igen på ordinært møde i Studienævn for 
Erhvervsøkonomi, september 2021. 
 
8. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
Intet at behandle. 
 
9. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 
 
- 

10. Meddelelser 
10.1. Dagsorden for møde i Studienævn for MEME d. 10. august 2021 
10.2. Dagsorden for møde i Studienævn for SJSE d. 17. august 2021  

 
- 
 
11. Eventuelt 
 
Grete Oll blev takket sin indsats i Studienævn for Erhvervsøkonomi. 
 
 
 

Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


