
 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Tirsdag d. 10.april 2018 

Klokken 9.00 – ca. 15.00 på Campus Kolding 

 

Til stede: Anna Lund Jepsen, Ole Bent Olesen, Knud Sinding, Mike Dethlefsen, Stephan Hovgaard 
Jensen, Nils Karl Sørensen (forlod mødet ca. 13.00), Mads Bruun Ingstrup  

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

Administration (sagsbehandling): Julie Udbye Nielsen, Selma Brackovic, Brian Kjær Jepsen, Maiken Lykke 
Sørensen, Louise Folkestad, Lene Albæk Jensen 

Ikke til stede: Lise Abrahamsen, Charlotte von Holstein 

Martin Senderovitz deltog under behandling af punkt 3.6. 

 

1. Godkendelse af referat 
1.1. Møde 20. marts 2018 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Eksamen og undervisning 

2.1. Godkendelse af eksamensplan PBA  - Campus Slagelse / S18O 
2.2. Godkendelse af eksamensplan HA – Campus Sønderborg / S18O 
2.3. Godkendelse af omprøveplan PBA – Campus Slagelse / S18R 
2.4. Godkendelse af eksamensplan HA – Campus Odense / S18O 
2.5. Godkendelse af eksamensplan CM CMA – Campus Odense / S18O 
2.6. Korrektion af eksamensplan CM – Campus Slagelse / S18O 
2.7. Godkendelse af eksamensplan + omprøveplan for CM Summer School fag – Campus Odense / 
S18O+R 
2.8. Orientering om ændring af eksamensdato – Campus Slagelse / S18O 
2.9. Godkendelse af korrigeret eksamensplan HA – Campus Slagelse / S18O 
2.10.1 – 13 Godkendelse af prøveplaner diverse – Campus Esbjerg / S18O+R 
2.11. Ansøgning om udbud af Humaniora fag i valgfagsudbud til HA studerende – Campus Sønderborg 

 
2.1. – 2.10. Godkendt. 
Der tages forbehold for ændringer. 

 
2.11. Studienævnet diskuterede den fremsendte ansøgning. 
I studieordningen §4,  punkt 4.3.4: ”Valgfag skal ligge indenfor erhvervsøkonomi og tilknyttede redskabsfag 
eller indenfor økonomi. De må ikke overlappe med obligatoriske fag og de må ikke overlappe med 
adgangskrav til uddannelsen. Studienævnet beslutter det aktuelle valgfagsudbud på de enkelte linjer forud 
for hvert semester. Studienævnet kan efter ansøgning forhåndsgodkende yderligere valgfag, såfremt disse 
lever op til kravene for valgfag.” 
 
Det findes ikke, at faget der udbydes i hh til den fremsendte fagbeskrivelse  imødekommer 
studieordningens bestemmelse. 



 

Der lægges yderligere vægt på, at faget ikke ville kunne forhåndsgodkendes i forhold til en ansøgning om 
forhåndsmerit.  

 
Der kan således ikke imødekommes med baggrund i studieordningens bestemmelser, samt den fastlagte 
praksis for forhåndsmerit ved godkendelse af sprogfag som valgfag. 
 
Studienævnet bemærker, at det på trods stiller sig forstående overfor ønsket set i forhold til 
sammenhængskraft på den lokale campus.  
 
3. Fagbeskrivelser 

3.1. Kolding 
3.2. Sønderborg 
3.3. Esbjerg  
3.4. Odense 
3.5. Slagelse 
3.6. Fællesfag 

 
Skemalægning af fællesfag: 
Formanden ønskede at en generel diskussion af studienævnets holdning til mulig variation af skemalagt 
undervisning på fag udbudt under fler-campus fagbeskrivelser. F.eks. at der udmøntes undervisning i 
samme fag i forskelligt antal uger / forskelligt antal timer pr. uge. 
Som udgangspunkt er det studienævnets holdning, at fag der udbydes under samme fagbeskrivelse på flere 
campusser planlægges ens, og i henhold til det der fremgår af fagbeskrivelsen. 
Der kan dog efter individuel vurdering, med baggrund i formulerede faglige argumenter, træffes anden 
beslutning semestervis. Beslutning om afvigelse fra det er fastlagt i fagbeskrivelsen under ”Skemalagt 
undervisning” kan alene fraviges efter behandling i studienævnet. 
 
Med baggrund her afvises det, at der kan planlægges 4-timers undervisningsblokke på enkelt campus i 
Organisation med Videnskabsteori i E18. 
 
Multiple choice tests som delprøver og hjemmeopgaver: 
Studienævnet har modtaget henvendelse fra en fagansvarlig, der har spurgt om det kan tillades, at lade 
multiple choice tests med udprøvning  som hjemmeopgave, og bedømmelse efter 7-trins skalaen. 
 
Studienævnet diskuterede henvendelsen og fastlagde, multiple choice prøver der indgår som delprøver i 
fag kan udprøves: 

- Som hjemmeopgaver med bedømmelse Bestået/Ikke bestået. 
- Som skriftlig stedprøve med bedømmelse efter 7-trins skalaen. 

 
3.1. – 3.5. Godkendt. 
 
3.6. Fællesfag 
Entreprenørskab og forretningsforståelse: 
Fagansvarlig Martin Senderovitz for fagene Entreprenørskab og forretningsforståelse (DK + GB) deltog 
under behandling af fagbeskrivelserne for fagene. 
Der er fra fagansvarlige ønske om at der kan skemalægges undervisning i fagene i 4-timers blokke. 
 
Formanden motiverede studienævnets principielle holdning til differentieret skemalægning afhængig af 
campusby i fællesfag , samt til skemalægning i 4-timers blokke. 
Samtidig bemærkes det, at det ved differentieret planlægning af undervisningen ikke være muligt i fuld 
udstrækning at arbejde ud fra fælles undervisningsportefølje , og deraf fælles undervisningsmateriale som 
det har været tænkt muligt ved etablering af fællesfagene. 
 



 

Martin Senderovitz præsenterede faglige og tekniske begrundelser for, at der ønskes afvigelse fra 
princippet i forhold til skemalægning. Lektionsplanen i faget veksler mellem undervisningsformer, dvs. at 
der ikke f.eks. pågår 4 timers forelæsning i træk. En 4-timers blok vil f.eks. kunne indeholde vekslen mellem 
forelæsning (underviser/gæsteforelæser), gruppearbejde, studenteroplæg, øvelsesaktiviteter. Det søges 
herved sikret, at der er fortsat progression i undervisningsblokken. 
Ydermere spørges der fra fagansvarlige, om det er tilladeligt, at der tages hensyn til geografiske 
ønsker/behov i forhold til den faktiske skemalægning. 
 
Efter belysning af en række faktorer, giver der tilladelse til, at der kan laves forsøg med differentieret 
skemalægning, samt i enkelte campusbyer planlægning i 4-timers blokke. Der er i første omgang tale om et 
forsøg der evalueres med studenterevalueringerne efter E18. 
Det bemærkes, at studienævnet i forbindelse med beslutningen udtrykker en række forbehold. 
Tilladelsen gives med baggrund i de præsenterede faglige argumenter, samt i at det vurderes, at der ved 
vekslen i undervisningsformer understøttes læring og progression selv i de lange skema-blokke.  
 
Der er defineret omprøve for prøvedelen Venture Cup. 
Multiple choice prøven fastholdes med bedømmelse efter 7-trins skalaen, og afvikles følgelig som skriftlig 
stedprøve. 
 
Finansiering: 
Skemalagt undervisning ændres til 2 + 2 timer i stedet for  4 timer (formulering). 
DSR afstemmer med fagansvarlig Kenneth Schultz, og implementerer ændringen i fagbeskrivlsen (Dk + GB). 
 
Erhvervsret:  
Det vurderes,a t antal KT skal hæves set i forhold til det antal ECTS faget udløser. 
Der er defineret for nuværende defineret 48 KT i fremsendte fagbeskrivelse. Det er studienævnets 
vurdering 66 KT vil være passende. 
Fagansvarlig Minie Andersen kontaktes. 
 
4. Diskussion af 5. semester som IAH* semester 
 
Formanden orienterede om, at man på campus Slagelse, Esbjerg  og Kolding har haft en opbygning på  
linjebeskrivelserne, som har fastlagt at man, hvis man ikke er udrejst på 5. semester, skal følge nogle 
bestemte fag + et defineret antal ECTS til valgfag. 
På campus Odense har hele 5. semester været ”frit” hvis ikke tager på udlandsophold. 
 
Studienævnet diskuterede fordele og ulemper ved forskellige udformninger og løsninger at det formelle i at 
etablere mere klarhed over 5. semester som IAH semester på alle linjebeskrivelser. 
 
Det  kan overvejes at:  

• at lægge fag ind der indgår obligatorisk pr. by på studiets 5. semester hvis man ikke tager på 
udlandsophold 

• at lægge faste fag ind i studieforløbet som defineret udgør IAH 
• om der kan kobles til en formel indførelse af IAH som integreret del af studieforløbet. 
• definere en anbefalet (valg)fagpakke som udgør IAH i sin helhed. 

 
Studienævnet ønsker at tage punktet op diskussion igen på et senere tidspunkt. 
Der er således ikke truffet afgørelse om en fælles model på nuværende tidspunkt. 
 
(* IAH = Internationalization At Home) 
  



 

5. Uddannelsesberetning 2018 
 
Anna Lund Jepsen orienterende om den igangværende proces med  udarbejdelse af uddannelsesberetning 
for Erhvervsøkonomi. 
Der arbejdes procesmæssigt på hhv. generisk, campus- og uddannelsesniveau. 
 
Anna Lund Jepsen ønskede studienævnets kommentarer til det fremlagte materiale. 
Det bemærkes at dokumentet ikke foreligger i sin nuværende form, og derfor stadig for visse dele er under 
udarbejdelse. 
 
Samledokument SWOT analyse: 
* Svaghed: Der peges på, at der mangler et fag der introducerer til grundlæggende IT. På den nye 
fællesfagslinjebeskrivelser indgår fremadrettet faget Business IT på Generel erhvervsøkonomi. 
* Svaghed: Der peges på at der måske mangler et introducerende fag til Erhvervsøkonomi og Økonomi , 
hvori grundbegreber, værktøjer etc. introduceres og defineres  
* Omkring punket Studieintensitet bemærkes det, at resultater omkring Arbejdsindsats der afspejles i 
evalueringerne opleves som misvisende af VIP. Det bemærkes, at det med rimelighed kan antages,  at den 
måde de studerendeangiver arbejdsindsats i fagene kun angiver den tid der reelt anvendes til forberedelse, 
undervisning, øvelser, men ikke den ”uformelle” tid de studerende bruger til f.eks. snak og opfølgning. 
Mulighed: At overveje mulig udveksling af valgfag mellem campus Kolding og Esbjerg. Der sker allerede 
udveksling mellem campus Slagelse og Odense, der kan også være mulighed for yderligere udvikling. 
*Der bedes om, punkterne Pædagogisk strategi og Employability skilles ad i uddannelsesberetningen. Det 
implementeres. 
* Mulighed: Evaluering og justering af meritordning. Herunder eventuelt opfølgning på adgang til 
meritordningen, f.eks. hvad der kan gives merit for, og med baggrund i hvilke beståede uddannelser og 
uddannelseselementer. Samtidig peges der på, at der bør kigges på niveau og sammensætning på 
uddannelsen. 
 
Generel påkrævet handling: Aftagerpanel skal nedsættes og aktiveres. 
 
Campus Esbjerg:  
Svaghed: Førsteårsfrafaldet er højt, samlet set dog ikke et højere frafald end på andre campusser). 
Proportionalt med antal studerende er det dog en større udfordring. 
Svaghed: Lav studieintensitet. 
Campus Kolding: 
Anna Lund Jepsen har modtaget bemærkning fra VILU Jesper Piihl.  
Svaghed: Lav studieintensitet. Der indarbejdes kommentarer omkring arbejdsindsats / bedømmelse, lav 
studieintensitet. 
Campus Odense: 
Der er afholdt møder hvor der er indsamlet kommentarer. Korrektioner er foretaget i det fremlagte 
materiale. 
Campus Slagelse:  
Anna Lund Jepsen har sendt udkast til uddannelsesansvarlig  Birgitte Sloth til kommentering. 
Kommentarer bliver indarbejdet hvor relevant. 
Campus Sønderborg: 
Svaghed: Lille forskningsmiljø + ikke specifikt fokuseret. Problemstilling i forhold til f.eks. udvikling af ny 
uddannelse, udbud mv.  Fokus her skal være om miljøet er det rette til at understøtte de studier der 
udbydes på campus.  
Styrke: Stærkt studentermiljø med god tilknytning til byen.  
Mulighed: Det skal sikres, at der fortsat er reel erhvervsøkonomisk linje på HA´en på Campus Sønderborg. 
 
6. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
7. Praksis og principper 



 

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

 
9. Meddelelser 

9.1. Referat af møde i Studienævn for Jura 20. februar 2018 
9.2. Indkaldelse af møde i MEME Studienævn 19. marts 2018 
9.3. Søgning kvote 2 
9.4. Referat af møde i Studienævn for Jura 19. marts 2018 (korrigeret) 
9.5. Indkaldelse til møde i SNSJSE Studienævn d. 13. marts 2018 
9.6. Referat af møde i SNSJSE d. 13. marts 2018 

 
10. Eventuelt 
 
- 
 

 
Anna Lund Jepsen   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


