
 

 

Referat af møde i 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Fredag d. 14. december 2018 

Klokken 9.00 – 15.30 på Campus Odense 
 

Til stede: Tina Lundø Tranekjer, Knud Sinding, Nils Karl Sørensen, Mads Bruun Ingstrup, Ole Bent 
Olesen, Ellaha Anwari (forlod mødet 14.00), Mike Dethlefsen, Stephan Hovgaard Jensen 
(videomøde) 

Afbud:  - 

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

Administration (under punkt 1 – 7): 
Caroline Grossmann 

Administration (under punkt 7 –  9): 
Lene Albæk Jensen (videomøde), Louise Folkestad, Julie Udbye Nielsen, Anette Heuck 
Thrane, Selma Brackovic Thingholm, Brian Kjær Jepsen 

 

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

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Vicestudieleder for de Erhvervsøkonomiske bachelor- og kandidatuddannelser 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede om de mulige scenarier, der ligger i muligheden for at der udpeges en 
vicestudieleder. 
 
Mads Bruun Ingstrup efterspurgte en mere konkret, specifik og detaljeret beskrivelse af funktionen, samt 
om der er tænkt i konkrete snitflader til studielederen. Der foreligger for nuværende så vidt studienævnets 
formand er bekendt med en sådan. 
Der var herudover bemærkninger til ønske om en afdækning af det juridiske scenarie i en konstruktion med 
studieleder og vicestudieleder. Tina Lundø Tranekjer vil eventuelt kontakte studienævn for Jura for at 
forhøre sig om hvordan man har der har anvendt vicestudieleder-rollen i en tidligere konstitueringsperiode. 
 
3. Mødekalender 2019 
 
De foreslåede mødeuger blev godkendt. 
Studienævnets sekretær igangsætter videre proces omkring detailplanlægning. 
 
Der afholdes konstituerende møde i det tiltrædende studienævn d. 20. december 2018, klokken 14.30. 
Mødet afholdes som skype-møde. 
Første ordinære studienævnsmøde i 2019 afholdes d. 18. januar på campus Odense. 
  



 

 
4. Eksamen og undervisning  

4.1.a.+b.+c. Henvendelse vedr. fremgangsmåde for censur af fagene Finansiering og Finance. 
4.2. Reeksamensplan V1819R PBA - Campus Slagelse 
4.3. Læseplan F19 - Campus Sønderborg 
4.4. Læseplan F19 - Campus Slagelse 
4.5. Ændring af prøveform ved 3. og sidste udbud - Campus Sønderborg 
4.6. Dispensation til afløsningsopgave - Campus Odense 
4.7. Tilføjelse af dato til godkendt eksamensplan - Campus Kolding 
4.8. Tilføjelse af prøve til godkendt eksamensplan - Campus Slagelse 
4.9. Ændring af godkendt frist for aflevering - Campus Kolding 
4.10. Ændring af godkendte prøvedatoer - Campus Esbjerg 
4.11.  Ændring af prøveform ved 3. og sidste udbud - Campus Kolding 
4.12. Ændring af prøveform ved 3. og sidste udbud - Campus Sønderborg 
4.13. Reeksamensplan V1819R HA (DK+GB) – Campus Odense 
 

4.1.a.+b.+c. 
Studienævnet har modtaget henvendelse fra fagansvarlig Kenneth Schultz vedr. mulig model for 
tværgående bedømmelse/censur i fagene ”Finansiering” og ”Finance”. 
Der er to forskellige modeller (model A og B). 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede indledningsvist om, at temaet forudgående tillige har været diskuteret i 
EØ VILU kredsen. 
 
Studienævnet diskuterede de fremsendte forslag til modeller, herunder blandt andet hvilke forhold der 
ønskes taget hånd om ved anvendelse af dem. Som reference forklarede Nils Karl Sørensen, hvordan der 
arbejdes med tværgående bedømmelse i fagene ”Matematik og Statistik” og ”Mathematics and Statistics”. 
Dette med henblik på at vurdere om der var elementer i fremgangsmåde der kunne ”overføres”. 
 
Studienævnet ønsker ikke, med så kort respit, at godkende at der ændres på proceduren for den 
kommende eksamenstermin. Der var enighed om at der har var en tidsmæssig faktor der udgjorde en 
væsentlig hindring. Både set i relation til koordinering og formalia omkring eksaminatorer og censorer, 
samt i relation til den administrative håndtering af en mulig ændret model for fordeling af opgaver til 
bedømmelse. 
 
Ole Bent Olesen foreslog, at der søges midler hos dekanatet med henblik på at muliggøre en opfølgning på 
tværgående bedømmelse af fællesfag, samt at udvikle en model der imødekommer fagenes diversitet i 
forhold til behov ved bedømmelse. 
 
Studienævnets formand tager kontakt til fagansvarlig Kenneth Schultz med henblik på orientering om 
studienævnets betragtninger og beslutning. 
 
4.2. – 4.4. 
Godkendt med forhold for ændringer.  
Det forudsættes ved godkendelse at specifikationer vedrørende skemalægning angivet i gældende 
fagbeskrivelser er opfyldt. 
  



 

4.5. – 4.12.  
Studienævnet modtog orientering. 
 
4.13.  
Godkendt med forhold for ændringer.  
Det forudsættes ved godkendelse at specifikationer vedrørende eksamensplanlægning angivet i gældende 
fagbeskrivelser er opfyldt. 
 
5. Studieordninger, linjer og profiler 

5.1. Høring vedr. ændring af studieordning for BSc.oecon. og BSc.scient.oecon. 
5.2. Reduktion af engelsksprogede uddannelsespladser 

 
5.1.  
Studienævnet havde ingen bemærkninger.  
Der afgives positivt høringssvar til Studienævn for MEME. 
 
5.2.  
Tina Lundø Tranekjer orienterede om at linjerne Business Orientering samt Credit Transfer Program, 
campus Odense lukker for optag med virkning fra september 2019. Det vil at der har været sidste optag på 
linjerne med optaget september 2018.  
Tilpasningen er følge af den pålagte reduktion af engelsksprogede uddannelser. 
 
6. Censor- og eksaminatorrapporter 
 
Tina Lundø Tranekjer har gennemgået alle de fremlagte censor- og eksaminatorrapporter. 
 
Overordnet set er der to spor af kommentarer: 
Der angives kommentarer som vedrører praktiske og administrative forhold. 
Som eksempler nævnes: parkeringsforhold, at finde rundt på campusserne, oplysninger om diverse forhold.  
Der er ikke afgivet kommentarer som danner baggrund for specifik opfølgning. Der er i administrationen 
fokus på, og bevågenhed omkring, at give bedst mulig information til eksterne censorer. Der sker justering 
løbende når det er relevant. 
 
Der angives kommentarer som vedrører faglige forhold. 
Det er ikke fundet at der er afgivne kommentarer, der danner baggrund for specifik opfølgning. Der afgives 
enkelte steder bemærkninger om det oplevede faglige niveau. For de fag det umiddelbart drejer sig om, er 
der tale om fag hvor der i forvejen er sket opfølgning i forbindelse med evaluering. 
 
7. Praksis og principper 
 
* Ansøgninger der modtages tæt op mod afleveringsfrist på specialer og bachelorprojekter giver til 
stadighed udfordringer i forhold til potentielle dispensationer. 

Studienævnet diskuterede problemstillingen. 
Det er ikke muligt umiddelbart at fastlægge en praksis der imødeser alle scenarier. Der korrigeres for 
nuværende ikke i praksis omkring behandling.  

* Ansøgninger om at få udleveret eksamensopgave på dansk og besvare på dansk i fag der udbydes på 
engelsk, og hvor eksamenssproget er kendt ved tilmelding. 
Studienævnet diskuterede det principielle i ansøgningens art.  
Der lægges ikke praksis på området for nuværende. 



 

* Krav om litteraturlister ved ansøgning om forhåndsmerit ved udenlandsophold. 
Studienævnet diskuterede om der fortsat skal være krav om fremsendelse af litteraturlister ved ansøgning 
om forhåndsmerit ved studieophold ved andre uddannelsesinstitutioner i såvel Danmark som ved 
udlandsophold. 
Studienævnet fastholder kravet.  
I forbindelse med arbejdet med positivliste for udenlandske institutioner, var der enighed om, at der kan 
arbejdes med erfaringsopsamling med henblik på at fag ved specificerede udenlandske institutioner kan 
godkendes uden litteraturangivelse. Der vil i givet fald være tale om en erfa-periode på cirka 2 år. 

8. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
- 
 
9. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 
 
Ellaha Anwari forlod mødet under behandling af specifik sag grundet inhabilitet. 
 
10. Meddelelser 

10.1. Indkaldelse til møde i Studienævn for MEME 13. november 2018 
10.2. Referat af møde i Studienævn for MEME 9. oktober 2018 
10.3. Referat af møde i Studienævn for SJSE 25. september 2018 
10.4. Referat af møde i Studienævn for SJSE 30. oktober 2018 
10.5. Indkaldelse til møde i Studienævn for SJSE 20. november 2018 
10.6. Referat af møde i Studienævn for Jura 30. oktober 2018 
10.7. Indkaldelse til møde i Studienævn for Jura 20. november 2018 
10.8. Referat af Campusorganmøde d. 13. november 2018 – Campus Esbjerg 
10.9. Indkaldelse – tillægsdagsorden – til møde i Studienævn for Jura 20. november 2018 
10.10. Referat af møde i Studienævn for Jura 20. november 2018 
10.11. Indkaldelse til møde i Studienævn for Jura 11. december 2018 
10.12. Indkaldelse til konstituerende møde i Studienævn for Jura 11. december 2018 
10.13. Referat af møde i Studienævn for MEME 13. november 2018 
10.14. Indkaldelse til møde i Studienævn for MEME 11. december 2018 

 
- 
 
11. Eventuelt 

 
* Ole Bent Olesen orienterede om verserende sager omkring aktindsigt i tidligere anvendte eksamenssæt.  
 
* Internationaliseringsudvalg 
Mads Bruun Ingstrup spurgte om der var viden om baggrunden for sammensætningen af det nedsatte 
Internationaliseringsudvalg. 
Ole Bent Olesen forklarede, at repræsentanterne i udvalget sidder der med baggrund i deres 
forskningstilknytning. Dette på det grundlag, at der er forskningssamarbejde der indleder samarbejdet med 
partneruniversiteter, og at bemandingen i udvalget således tager sit udspring der. Med denne 
baggrundsviden giver konstruktionen omkring Internationaliseringsudvalget mening. 
 
Knud Sinding bemærkede, at der måske på sigt kunne overvejes en sammensætning der tilgodeser såvel 
forsknings- som studienævnsrepræsentation. 
 
* Tina Lundø Tranekjer takkede de fratrædende studenterrepræsentanter for deres indsats.  

 
Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


