
 

 

Referat af ekstraordinært møde i 

 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Torsdag d. 6. december 2018 

Klokken 13.30 -15.00, Skype-møde 
 

 

Til stede: Tina Lundø Tranekjer, Knud Sinding, Mads Bruun Ingstrup, Nils Karl Sørensen, Ole Bent 
Olesen, Stephan Hovgaard Jensen 

Afbud:  Ellaha Anwari, Mike Dethlefsen 

Administration (under hele mødet): 
Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent) 

 

Det ekstraordinære møde afholdes for at behandle indstillet materiale vedr. Erhvervskandidat, cand. 
merc. til udbud med første optag 1. september 2019. 
 
Tina Lundø Tranekjer indledte mødet med at opsummere den videre proces efter behandling af fremsendt 
materiale til behandling på studienævnets ordinære møde d. 9. november 2018, hvor studienævnet efter 
behandling udbad yderligere specificeret materiale til behandling med henblik på godkendelse af 
uddannelsens studieordning og underliggende profiler. 
 
Specifikt bad Tina Lundø Tranekjer på studienævnets vegne arbejdsgruppen omkring Erhvervskandidat, 
cand.merc. om at fremsende følgende efter første behandling d. 9. november 2018: 
 

• Forslag til specifikation af profilernes faglige progression (fagoversigter) 
• Forslag til studieordning 
• Forslag til adgangskrav og udvælgelseskriterier 
• Forslag til fagbeskrivelse for faget ”Erhvervskandidatprojekt” 

 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om, at hun her været i løbende kontakt med arbejdsgruppen i 
tidsrummet mellem studienævnets møde d. 9. november 2018 og d.d.  
 
Herudover har studienævnet i den mellemliggende periode behandlet fremsat forslag til 
udvælgelseskriterier i skriftlig høring. Forslaget blev ikke godkendt i den fremsatte form. 
Der er indhentet revideret forslag som fremlægges til behandling på møde d.d.  
 
Generelle bemærkninger: 
Studienævnet diskuterede indledningsvist en række principielle forhold omkring uddannelsens foreslåede 
struktur. 
Der var enighed om at der skal tilstræbes en ensartet faglig struktur på uddannelsens 1. og 2. semester, dog 
med mulighed for campusspecifik differentiering. I udgangspunktet placeres der som minimum fag der 
faglige dækker områderne metode og strategi, og som i alt minimum udgør i alt 20 ECTS. 
 
Studienævnet diskuterede faget ”Erhvervskandidatprojekt” i overordnede betragtninger. 



 

 
Der søges om optagelse på uddannelsen på enten campus Kolding eller campus Odense. Den studerende 
kan så efterfølgende vælge mellem de to udbudte profiler på den respektive campus. 
Der kan ikke frit flyttes studieplads mellem campusserne. 
 
Studieordning: 
Det fremlagte forslag blev godkendt med forbehold for eventuelt nødvendige formalia korrektioner. 
Herunder korrektioner der må vise sig nødvendige som følge af eventuelle tilpasninger i profilbeskrivelser. 
Studienævnet tilsluttede sig at der kan vælges profil efter studiets 1. semester. 
Profilbeskrivelser: 
Uddannelsen udbydes med 4 mulige profiler. To på campus Kolding og to på campus Odense. 
 
De fremlagte forslag til profiler er: 
 
 Økonomi- og processtyring, Campus Kolding 
 Forretningsorienteret markedsudvikling, Campus Kolding 
 International Business, Campus Odense  
 Strategy and Organization, Campus Odense 
 
Tina Lundø Tranekjer motiverede forslagene, og orienterede om de tanker der er gjort i udarbejdelsen.  
Studienævnet gennemgik herefter de fremlagte forslag. 
 
Efter behandling blev forslagene godkendt.  
Dog med den tilpasning, at faget ”Erhvervskandidatprojekt” ikke indgår på profilerne på Campus Odense. 
Her erstattes det af faget ”Foundations of Organization”. 
 
For profilen International Business afklares det, om der efter udskiftning af ”Erhvervskandidatprojekt” med 
”Foundations of Organization” fortsat skal være tilbagefalds mulighed til to profiler. Profilbeskrivelsen 
korrigeres i henhold hertil. 
 
Med ovennævnte bemærkninger godkendte studienævnet der fremlagte forslag til profilbeskrivelser. 
Profilbeskrivelserne revideres i henhold hertil af studienævnets formand og sekretær, og fremsendes 
herefter til dekanatets godkendelse.  
Efter dekanatets godkendelse af profilbeskrivelserne konsekvensrettes studieordningen i 
overensstemmelse hermed. 
 
Adgangskrav og udvælgelseskriterier: 
 
Studienævnet diskuterede det reviderede forslag til adgangskrav og udvælgelseskriterier. 
Studienævnet kunne ikke tilslutte sig den foreslåede model. Der var enighed om adgangskravene til 
uddannelsen Erhvervskandidat, cand.merc. bør afspejle de adgangskrav der stilles til studerende der søger 
om adgang til cand.merc. fuldtidsuddannelsen. 
 
Studienævnet afslog godkendelse af det fremlagte forslag. 
 
Adgangskravene blev specificeret til: 
 6 point for at opfylde adgangskravene (som ved cand.merc.: faglige krav + 1) 
 1 point for kriterie B / Mikroøkonomi 
 1 point for kriterie D / Regnskab 
 1 point for kriterie E / Marketing/Forbrugeradfærd 
 1 point for kriterie F / Organisation 
 1 point for kriterie G / Metode til kvantitative analyse 
 
 Hertil kan der tildeles 0 – 4 point for den motiverede ansøgning. 



 

 
Herudover godkendte studienævnet det stillede forslag om at udvælgelses-vurdere ansøgerne på baggrund 
af motiveret ansøgning. 
 
Studienævnet fastlagde, at de motiverede ansøgninger vil skulle gennemlæses og vurderes med 
pointgivning af de profilansvarlige. 
Brugen af motiveret ansøgning vil blive genvurderet efter første runde optag. 
 
Fagbeskrivelse ”Erhvervskandidatprojekt”: 
Fagbeskrivelsen blev ikke godkendt i den fremlagte form. 
Faget skal være mere teoretisk baseret, og skabe synergi med faget ”Videnskabelige 
undersøgelsesprocesser”.  Der skal sikres kobling mellem teori og praksis.  
 
Såfremt der er brug for uddybning kan Mads Bruun Ingstrup kontaktes. 
 
Fagbeskrivelse ”Erhvervskandidatspeciale”: 
Fagbeskrivelsen foreligger endnu ikke i udkast.  
Det bemærkes, at den forventeligt vil lægge sig tæt op af fagbeskrivelsen for kandidatspeciale på 
cand.merc. fuldtidsuddannelsen.  
Den væsentligste forskel vil antageligt være at erhvervskandidatstuderende har 9 måneder til at udarbejde 
speciale i hh til uddannelsens bekendtgørelse. 
 
Mødet sluttede 15.05. 
 
 
 

 
Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


