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Referat af møde i 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Tirsdag d. 11. september 2018 

Klokken 10.00 – 15.45 på Campus Odense 

 

Til stede:  Anna Lund Jepsen, Mads Bruun Ingstrup, Nils Karl Sørensen, Knud Sinding (skype – forlod 
mødet 13.50), Mike Dethlefsen, Stephan Hovgaard Jensen, Ellaha Anwari 

Administration under hele mødet:   
Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent), Lene Albæk Jensen (Skype) 

Administration under første del af mødet:   
Caroline Grossmann, Lise Abrahamsen (Skype) 

Ikke til stede:  Ole Bent Olesen, Charlotte von Holstein 

 

1. Godkendelse af referat 
1.1. Møde d. 9. august 2018 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Den fremtidige organisering af Studienævn for Erhvervsøkonomi 
 
Der har været afholdt møde blandt studienævnets medlemmer omkring den fremtidige organisering af 
Studienævn for Erhvervsøkonomi. 
Mødet er afholdt som følge af meddelelsen modtaget fra dekanatet hvori der informeres om, at der er 
indgået aftale om at Anna Lund Jepsen udtræder af Studienævn for Erhvervsøkonomi med udgangen af 
september 2018. Der er samtidig modtaget meddelelse om at Anna Jepsen er fratrådt som studieleder for 
uddannelserne udbudt under Studienævn for Erhvervsøkonomi. 
 
Studienævnets medlemmer har diskuteret forslag til indtrædende medlem fra IMM. Der er enstemmig 
opbakning til den foreslåede kandidat. Formel procedure med henblik på rektors udpegning igangsættes fra 
sekretariatet. 
 
Studienævnet konstituerer sig på ny efter Anna Lund Jepsens udtræden, samt den forventelige indtræden 
af nyt VIP medlem. 
 
Studienævnet har tillige diskuteret indstilling af ny studieleder til dekanen for Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet.  
Studienævnet er for nuværende ikke klar til at indstille kandidat. Det forventes at der indstilles kandidat(er) 
til studielederposten for uddannelser udbudt under Studienævn for Erhvervsøkonomi efter 
studienævnsmøde ultimo september. 
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3. Sidestilling af fag – overgang fra fleksfag til fællesfag 
 
Studienævnet udvidede punktet til behandling af en mere overordnet model for sidestilling af identiske fag 
ved overgang hvor specificerede fag træder i stedet for udfasende fag.  
Samtidig behandlede man overordnet, hvordan tidligere beståede forudsætningsaktiviteter overføres til 
sidestillede identiske fag, hvor der nu er tale om en ligestillet delprøve. 
 
For fag udbudt under Studienævn for Erhvervsøkonomi gælder det at: 

• Fag betragtes som identiske, hvor et fag direkte erstatter et andet.  
Dette er f.eks. tilfældet ved overgang fra udbud af HA fleksfag til udbud af HA fællesfag eller 
hvor der sker en titelændring. 
Det skal fremgå af overgangsbestemmelser og/eller i fagbeskrivelser hvorvidt et fag direkte 
erstattes af et andet og dermed betragtes som identisk/sidestillet. 

• Et udfasende fag udbydes med de 3 obligatoriske på hinanden følgende prøveforsøg.   
Studerende skal som udgangspunkt anvende sine 3 prøveforsøg på det fag der er påbegyndt. 
Fag/eksamen kan i henhold til fællesregler ikke afmeldes og/eller udskiftes.  

• Hvis et udfasende fag er identisk/sidestillet med et nyt fag kan studerende efter de 3 udbud 
af prøve overflyttes i hh til nedenstående. 

 
Studerende der IKKE har påbegyndt eksamen i fag der udfaser, og som IKKE har været tilmeldt 
undervisning: 
• Overføres til nyt fag og tilhørende udprøvning. 
 
 
Studerende der IKKE har påbegyndt eksamen i fag der udfaser, men som har været tilmeldt 
undervisning – dette inkluderer studerende, der ikke er bestået en eventuel eksamensbetingelse og 
derfor ikke har deltaget i en egentlig prøve i faget: 
• Overføres til nyt fag og tilhørende udprøvning. 

 
Studerende der ER påbegyndt eksamen i fag der udfaser: 
• Overføres til identisk/sidestillet fag, såfremt den studerende har prøveforsøg tilbage, og der 

er tale om deltagelse der tidsmæssigt strækker sig ud over de 3 obligatoriske på hinanden 
følgende prøveforsøg.  Dette inkluderer studerende der har været på barsel, længerevarende 
syge og lignende.  
Eventuelt beståede eksamensbetingelser overføres til en eventuel sammenlignelig ECTS 
bærende delprøve. 
Den studerende eksamineres i ny eksamensform og nyeste pensum. 

• Kan efter ansøgning overføres til det identiske/sidestillede fag selvom der udestår udbud af 
det udfasende fag.  
Forbrugte eksamensforsøg overføres. 
Eventuelt beståede eksamensbetingelser overføres til eventuel sammenlignelig ECTS 
bærende delprøve. Der kan potentielt mistes beståede delprøver ved overflytning til nyt, 
identisk fag efter ansøgning. 
Den studerende eksamineres i ny eksamensform og nyeste pensum. 

 
Studienævnet delegerede sagsbehandlingskompetence til sekretariatet.  
Sager med tvivlsspørgsmål videregives til studienævnets behandling. 

  
Der skal fremadrettet tages stilling til identiske/sidestillede fag ved godkendelse af fagbeskrivelser for fag 
der udfases. 
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4. Fagbeskrivelser F19 
4.1. Sønderborg 
4.2. Esbjerg 
4.3. Kolding 
4.4. Odense 
4.5. Slagelse – INTET AT BEHANDLE 
4.6. Fællesfag 

 
Generelle bemærkninger vedrørende opdatering af fagbeskrivelser af fag til udbud i F19: 

• Med ganske få undtagelser er der i alle fremlagte fagbeskrivelser foretaget opdeling af 
Målbeskrivelse i underkategorierne Viden, Færdigheder, Kompetencer. 

 
• Som konsekvens af fakultets beslutning om at der ikke længere må være 

eksamensforudsættende prøveaktiviteter i fag, er der omlagt til delprøver, 
porteføljeeksamener og i enkelte tilfælde er forudsætningsaktiviteter bortfaldet og omlagt til 
anbefalede aktiviteter indeholdt i undervisningen. 

 
4.1. Sønderborg   

 
Fag Campus Status Nyt fag / Ændring(er) / 

Bemærkninger ved ”Ikke godkendt” 
Internet Commerce Sønderborg Godkendt Specifikation vedr. udprøvning 

indføjet. 
Quality Inquiry in Business Research Sønderborg Godkendt Specifikation vedr. udprøvning 

indføjet. 
 
4.2. Esbjerg 
 

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

Event Management 1 – teori og 
metoder 

Esbjerg Godkendt  

Forbrugeradfærd i sport og events Esbjerg Godkendt Præciseringer vedr. prøve. 
Innovation Management Esbjerg Godkendt Korrektion i belastning. 
Management Accounting – Costing and 
Controlling 

Esbjerg Godkendt Faget udbydes for sidste gang.  
Specifikation af sidste undervisning 
+ eksamen. Følgende 
servicetilmelding til sidste 
prøveforsøg. 

Introduction to Energy Industry Esbjerg Godkendt  
Quantative Market Research Methods Esbjerg Godkendt Godkendt, dog med bemærkning 

om at der til F20 skal ske faglig 
udvikling. 
 
Studienævnet bemærker bl.a. at det 
finder at der er betydeligt overlap 
med faget Videregående Kvantative 
Analyser (GB version). 

Seminar in Marketing and Innovation Esbjerg Godkendt Korrektion i belastning. 
Præciseringer vedr. prøve. 

Strategy and Competition Esbjerg Godkendt Mindre præciseringer i tekst. 
Videregående økonomistyring Esbjerg Godkendt Faget udbydes for sidste gang.  
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Specifikation af sidste undervisning 
+ eksamen. Følgende 
servicetilmelding til sidste 
prøveforsøg. 

 
4.3. Kolding 
 

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

Arbejdsret Kolding Godkendt Faget udbydes for sidste gang.  
Specifikation af sidste undervisning 
+ eksamen. Følgende 
servicetilmelding til sidste 
prøveforsøg. 

Eksternt regnskab Kolding Godkendt OBS vedr. undervisningssprog. 
Angives eventuelt med mulighed for 
både dansk og engelsk. 
Eksamen alene mulig på dansk. 
 
Herudover ingen væsentlige 
ændringer. 

Forhandlings- og salgsteknik Kolding Godkendt Faget udbydes for sidste gang.  
Specifikation af sidste undervisning 
+ eksamen. Følgende 
servicetilmelding til sidste 
prøveforsøg. 

Forretningsideer og –modeller Kolding Godkendt Ændret litteratur og specificering af 
skemalagt undervisning. 

Forretningsudvikling i et økonomisk 
perspektiv 

Kolding Godkendt Mindre tekstlige ændringer. 
Ingen betydende faglige ændringer. 

Generationsskifte og omstrukturering i 
juridisk belysning 

Kolding Godkendt Enkelte mindre ændringer. 
 
Der tilføjes under ”Skemalagt 
undervisning”: Herudover 
studenterpræsentationer i cirka xx 
minutter pr. studerende. 
Skemalægges i forbindelse med 
undervisningen.” 
Tidsrum afklares med fagansvarlige 
forud for færdiggørelse af 
fagbeskrivelsen. 
 
Studienævnet har noteret 
bemærkninger omkring antal KT. 
Anna Lund Jepsen har været i 
kontakt med fagansvarlige herom.  
Ved næste godkendelse skal der 
alignes med 45 KT som er lig norm 
på 10 ECTS fag. 
 
Studienævnet bemærker, at det 
vurderes at der er stort sammenfald 
i litteratur med faget Skatteret. 
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Det bør overvejes om de skal ske 
ændringer/tilføjelser i obligatorisk 
litteratur ved næste godkendelse. 

Human Resource Management  Kolding Godkendt Enkelte mindre ændringer. 
 
Faget udbydes for sidste gang.  
Specifikation af sidste undervisning 
+ eksamen. Følgende 
servicetilmelding til sidste 
prøveforsøg. 

Innovation Kolding Godkendt Enkelte mindre ændringer. 
Innovationsledelse Kolding  Ændring i fagtitel. 

Ændring i målbeskrivelse. 
OBS! Konsekvensrettelse i 
linjebeskrivelse. 
 
Faget udbydes for sidste gang.  
Specifikation af sidste undervisning 
+ eksamen. Følgende 
servicetilmelding til sidste 
prøveforsøg. 

International Erhvervsjura Kolding Godkendt Faget udbydes for sidste gang.  
Specifikation af sidste undervisning 
+ eksamen. Følgende 
servicetilmelding til sidste 
prøveforsøg. 

International Marketing Management Kolding Godkendt Faget udbydes for sidste gang.  
Specifikation af sidste undervisning 
+ eksamen. Følgende 
servicetilmelding til sidste 
prøveforsøg. 

Introduktion til Videnskabsteori og 
metode 

Kolding Godkendt Formelt set nyt fag. 
 
Ændring af fagets titel. 
Overordnet tilpasning til ikrafttrådt 
fællesfagsfagbeskrivelse. 
 
Der godkendes med ændring af 
tidspunkt for eksamen. 
Der afvikles eksamen i faget i 
juni/august. 

Opklaring af besvigelser Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 
Produktionsstyring Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 
Professionel rådgivning Kolding Godkendt  
Professionel rådgivning og salg Kolding Godkendt  
Revisionsteori Kolding Godkendt  
Skatteret Kolding Godkendt Præcisering af, at faget samlæses 

med HD. 
Skatteret  Kolding Godkendt Nyt fag som følge af ændring i ECTS 

belastning ved overgang til ny 
studieordning for cand.merc.aud. 
studierne. 

Studieophold Kolding Godkendt Kun få ændringer, præcisering af 
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krav til opgave. 
 
OBS! Der er stillet forslag om at der 
kan aflægges eksamen på engelsk. 
Dette godkendes IKKE. 

Studieophold Kolding Godkendt Kun få ændringer, præcisering af 
krav til opgave. 
 
OBS! Der er stillet forslag om at der 
kan aflægges eksamen på engelsk. 
Dette godkendes IKKE. 

Studieophold Kolding Godkendt Kun få ændringer, præcisering af 
krav til opgave. 
 
OBS! Der er stillet forslag om at der 
kan aflægges eksamen på engelsk. 
Dette godkendes IKKE. 

Udvikling af digitale løsninger Kolding Godkendt Nyt fag. 
Videnskabelige undersøgelsesprocesser Kolding Ikke 

godkendt 
Fagbeskrivelsen blev godkendt med 
bemærkning vedr. F18. 
 
Studienævnet kan ikke godkende 
fremsendte forslag for faget for f19 
da det kan konstateres, at der ikke 
er sket udvikling i hh til 
studienævnets tidligere 
bemærkninger. 

Videregående regnskab Kolding Godkendt  
 
4.4. Odense    
 

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

Advanced Management Accounting Odense Godkendt Ændringer i formål. 
Bench-Marking Based Ressource 
Optimization 

Odense Godkendt  

Brand Management and Marketing 
Communication 

Odense Godkendt  

Corporate Communication Odense Godkendt  
Financial Accounting Odense Godkendt Præciseringer vedr. prøve. 
Globalization Processes Odense Godkendt Ændring i workload. 

 
Godkendt med forbehold for at der 
skal indhentes, og indsættes, 
eksempel/eksempler på litteratur i 
fagbeskrivelsen. 
 
OBS! Skal høres hos Studienævn for 
Negot forud for driftssætning. 

International Entrepreneurship Odense Godkendt Ændring i litteratur. 
International Marketing Channels Odense Godkendt Ændring i eksamen vedr. udlevering. 
Marketing Odense Godkendt Mindre ændringer vedr. eksamen og 

supplerende information vedr. 
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prøveform. 
Organisationsforståelse og - 
kulturanalyse  

Odense Godkendt Ændringer i supplerende 
information vedr. prøveform. 

Personnel Economics Odense Godkendt  
Pricing Strategies Odense Godkendt  
Project Management Odense Godkendt Ændringer i form of instruction, og 

supplerende information vedr. 
prøveform. 
 
OBS! Skal høres i administrationen 
forud for driftssætning. 

Research on digital communication and 
networks 

Odense Godkendt Ændring i fagansvarlig. 

 
4.5. Slagelse – INTET AT BEHANDLE 
 
4.6. Fællesfag 
 

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

Marketing Esbjerg 
Kolding 
Odense 
Slagelse 

Ikke 
godkendt 

Anna Lund Jepsen følger op med 
hensyn til udestående omkring 
formulering vedr. MCQ del i 
eksamen med fagansvarlige. 

Marketing Sønderborg 
Odense 

Ikke 
godkendt 

Anna Lund Jepsen følger op med 
hensyn til udestående omkring 
formulering vedr. MCQ del i 
eksamen med fagansvarlige. 

Introduktion til Statistik Esbjerg 
Kolding 

Godkendt Ændring af fagets titel. 
Overordnet tilpasning til ikrafttrådt 
fællesfagsfagbeskrivelse. 

Introduction to Statistics Odense Godkendt Ændring af fagets titel. 
Overordnet tilpasning til ikrafttrådt 
fællesfagsfagbeskrivelse. 

Introduktion til Regnskab, Ekstern del Esbjerg 
Kolding 

Godkendt Ændring af fagets titel. 
Overordnet tilpasning til ikrafttrådt 
fællesfagsfagbeskrivelse. 

Introduction to Accounting, Financial 
Accounting 

Odense Godkendt Ændring af fagets titel. 
Overordnet tilpasning til ikrafttrådt 
fællesfagsfagbeskrivelse. 

Introduktion til Marketing Esbjerg 
Kolding 

Godkendt Ændring af fagets titel. 
Overordnet tilpasning til ikrafttrådt 
fællesfagsfagbeskrivelse. 

Introduction to Marketing Odense Godkendt Ændring af fagets titel. 
Overordnet tilpasning til ikrafttrådt 
fællesfagsfagbeskrivelse. 

    
 
 
5. Praksis og principper 

5.1. Orientering om ”Tandlægesagen”  
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Karin Bruun, Kvalitet, Legalitet og Udvikling var inviteret til mødet med henblik på at orientere om 
Ombudsmandens udtalelse i ”Tandlægesagen”, og de konsekvenser, den medfører i forhold til 
sagsbehandling og studienævnets praksis og principper. 
Udtalelsen må betragtes som værende praksisdannende i forhold til sagsbehandling vedrørende 
usædvanlige forhold ved dispensationsansøgninger. 
 
Udtalelsen tilsiger, at praksis ikke alene kan være at et usædvanligt forhold alene kan føre til én 
dispensation. Det vil sige at et allerede anvendt usædvanligt forhold principielt set vil kunne føre til 
yderligere dispensation.  
Studienævnet konstaterede, at den praksis der er vedtaget, og anvendes, omkring behandling af 
dispensationsansøgninger vedrørende yderligere prøveforsøg og fristforlængelser fortsat kan anvendes, 
men at man skal være opmærksom på formulering om begrundelse for at imødekomme ansøgninger. 
Det præciseres, at der ikke må indgå tekst i afgørelserne der specifikt angiver, at der er kompenseret for 
det angivne usædvanlige forhold, da man derved i princippet træffer afgørelse om en sag ud i fremtiden 
uden at inddrage alle forhold i denne sag. 
 
6. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
Studienævnet modtog orientering om afgjorte sager. 
 
7. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 

 
8. Meddelelser 

8.1. Referat af møde i Campus koordinerende organ, Campus Esbjerg 20. august 2018 
8.2. Indkaldelse til møde i SNSJSE 11. september 2018 
8.3. Referat af møde i SNSJSE 14. august 2018 
8.4. Referat af møde i MEME 14. august 2018 

 
- 
 
9. Eventuelt 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Lund Jepsen   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


