
 

 

 

Referat af møde i 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Mandag d. 15. januar 2018 på Campus Odense, Mødelokale M 

  

Til stede: Anna Lund Jepsen, Nils Karl Sørensen, Ole Bent Olesen, Mike Dethlefsen 

Til stede under hele mødet, administration:  
Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent) 

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

Indledningsvist var Poul Basse på besøg og besvarede spørgsmål / modtog kommenterer vedr. det nye 
mødesystem First Agenda / Prepare. 

1. Godkendelse af referat 
1.1. Ordinært møde 15. december 2017 
1.2. Konstituerende møde 15. december 2017 

 
Ad 1.1. Godkendt uden bemærkninger. 
Ad 1.2. Godkendt uden bemærkninger. 

 
2. Eksamen og undervisning 

2.1. Orientering vedr. censur i ”Organization (supplementing course)” – Fælles / V1718O+R 
2.2. Orientering om ændret afleveringsfrist i “Studieophold og “Studieophold i virksomhed” - 

Campus Kolding / V1718O 
2.3. Orientering om ændringer i omprøveplan for PBA - Campus Slagelse / V1718R 
2.4. Prøveform vedr. Midtvejsprøve i Revisionsteori – Campus Kolding / FS18 

 
Ad 2.1. Sekretariatet har efter forudgående godkendelse fra Kvalitet, Legalitet og Udvikling SAMF 
korrigeret i fagbeskrivelsen således at eksamen i suppleringsfaget i Organisation i V1718O+R 
bedømmes med intern censur. Der er givet skriftlig meddelelse til de studerende der deltager i 
eksamen om ændringen. 
 
Ad. 2.2. Formanden har godkendt ansøgning om ændring af afleveringsfrist for de to nævnte fag vedr. 
V1718O til d. 3. januar 2018, klokken 12.00. 
 
Ad. 2.3. Formanden har godkendt ændring i planlagte prøvedatoer V1718R vedr. PBA – Campus 
Slagelse. 

 



 

Ad 2.4. Ansøgning om at prøveformen i en delprøve i faget ”Revisionsteori” – Campus Kolding ændres 
fra Multiple-choice til mundtlig prøve uden forberedelse er imødekommet ved formandsbehandling. 
T.o. er fagbeskrivelsen ændret, og delprøven er under udfasning. 

 
Herudover modtog studienævnet orientering om: 
- At det er blevet opdaget, at der var studerende der havde modtaget forskellige tidsforlængelser 

(særlige prøvevilkår) i samme fag. Det er administrativt besluttet, og meddelt, at der gives samme 
forlængelse til alle studerende i pågældende fag. Det er meddelt alle berørte administrative 
enheder forud for prøven. Dette vedrører V1718O og V1718R. 

- Der er ved administrativ behandling tilføjet datoer i planen for afvikling af fællesfagseksamener for 
Obligatorisk aflevering del 1 i faget ”Mikroøkonomi” vedr. V1718R. Disse fremgik fejlagtigt ikke. 

- Der er tilføjet uddybende eksamensinformation i gældende fagbeskrivelserne for ”Organisation 
med Videnskabsteori” i december 2017. Dette er i overensstemmelse med intentionen i 
fagbeskrivelsen og godkendt af Kvalitet, Legalitet og Udvikling, Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet. 

- Der er fokus på formalia, kommunikation, behandling og praksis ved tilfælde hvor studerende 
sygemelder sig under forløb med opgaveskrivning, og hvor der i hh til SDU´s eksamensregler 
påhviler den studerende ansvar i forhold til kontakt til studieadministrationen med henblik på 
afklaring af videre prøveforløb (https://mitsdu.dk/da/vejledning/generelt_om_eksamen/sygdom). 
 

3. Fagbeskrivelser 
 

Der var ikke indkommet materiale til behandling under punktet. 
 
Formanden orientererede om, at det er besluttet, at eksamensbetingelser afskaffes pr. E18. 
Der indkaldes fagbeskrivelser med denne præmis fremadrettet. Der vil blive medsendt skrivelse til de 
fagansvarlige når fagbeskrivelserne for fag udbudt under Studienævn for Erhvervsøkonomi i E18 
indkaldes. 

 
4. Uddannelses-, linje- og profiludbud 

4.1. Opdateret profilbeskrivelse / cand.merc. Business Controlling – Campus Kolding 
 
Det fremlagte forslag blev godkendt. 
DSR fremsender profilbeskrivelsen til fakultets godkendelse. 
 

5. Evaluering 
 

Anna Lund Jepsen havde udarbejdet notat vedr. resultaterne af evalueringen gennemført vedr. F17 og 
forslag til opfølgning. Notatet blev præsenteret kort. 
 
Formanden orienterede om, at evalueringssystemet er ændret sådan at underviserne nu skal aflevere 
kommentarer direkte i systemet. Det skulle gerne betyde flere, og mere fyldestgørende kommentarer 
til evalueringsresultaterne. 
 
Overordnet set anser studienævnet de forelagte evalueringsresultater som tilfredsstillende. Der er 
enkelte punkter for hvilke der er aftalt handling. Aftalt handling fremgår i forbindelse med 
bemærkninger til fagene herunder. 
 
Med baggrund i notatet knyttede Anna Lund Jepsen følgende kommentarer: 
 

https://mitsdu.dk/da/vejledning/generelt_om_eksamen/sygdom


 

Der er en række fag på campus Kolding, hvor der scores forholdsvist lavt på anvendt forberedelsestid, 
og hvor de studerende evaluerer at fag ikke er ”svære”. Studienævnet pegede på, at det kan være 
relevant at sammenstille evalueringsresultater med opnået karaktergennemsnit i fagene for yderligere 
afdækning. Der er ikke aftalt konkret handling udover, at den relevante VILU bedes være opmærksom 
på problemstillingen. 

 
Generel kommentar i forhold til hvor mange timer de studerende angiver de bruger på forberedelse og 
om egen arbejdsindsats. Der er stadig rum for forbedring. 
 
Mikroøkonomi 
Faget opnår overordnet set pæne evalueringsresultater. 
Det viser sig at koblingen mellem eksempler i undervisningen og stillede opgaver gør gavn. 
Der noteres positive bemærkninger omkring den indførte prøveeksamen. 
Det konstateres, at der er en generelt god udvikling i faget set i forhold til evalueringer og resultater fra 
de foregående år. Der er udbytte af det udviklingsarbejde der er pågået, og den opfølgning der er 
foretaget løbende. Målet omkring at løfte den nederste del af mellemgruppen af studerende synes 
opnået set i forhold til den foreliggende evaluering og de seneste eksamensresultater. 
 
Makroøkonomi 
Sønderborgstuderende er mere tilfredse end studerende på de øvrige campusser. 
Der ses bemærkninger om, at egen arbejdsindsats i faget tilkendegives som lav. Underviserne 
bemærker, at der ikke er udprøvning i faget i vinterterminen (efter 1. semester), og at dette muligvis 
bevirker, at andre fag prioriteres på 3. semesteret. 
Handling: Studielederen tager kontakt til fagansvarlige. Det indstilles, at der arbejdes med 
undervisnings- og arbejdsformer i faget, ligesom udprøvningen i faget kan overvejes. 
 
Organisation med Videnskabsteori 
Faget er for første gang afviklet som fællesfag. Har tidligere været fleksfag. Det ser ud til, at faget kan 
have et mere krævende indhold, end tilfældet er. 
Handling: Studielederen tager kontakt til fagansvarlige i forhold til opfølgning på indhold og krav i faget. 
 
Entreprenørskab og forretningsforståelse 
Nyt fællesfag. Der er et stort udsving i evalueringsresultaterne vedr. egen arbejdsindsats og samlet 
tilfredshed med faget. samtidig er der en række kommentarer omkring planlægningen af 
undervisningen i faget.  
Handling: Studieleder tager kontakt til hhv. VILU og fagansvarlig med henblik på opfølgning. 
 
Generelt tages derudover kontakt til VILU hvor det vurderes relevant af studieleder.  
 

6. Den strategiske indsats ” En fokuseret og prioriteret uddannelsesportefølje”: Anbefalinger til de 
faglige miljøer 

 
Med baggrund i den strategiske indsats ”En fokuseret og prioriteret uddannelsesportefølje” har 
Studienævnet modtaget anden del af fakultets indstilling til orientering. 
 
Formanden præsenterede bilaget. 
Punkterne 14 – 20 vedrører aktiviteter udbudt under Studienævn for Erhvervsøkonomi. 
 
Punkt 14: HA generelt / Forslag til handling: Reducer antallet af linjer 



 

Studienævnet har noteret sig initiativet. Studienævnet er ved de jævnlige opfølgninger på 
frafald/gennemførsel i forvejen opmærksom på, om der er linjer med meget lavt optag og/eller stort 
frafald. Studienævnet er i denne forbindelse opmærksom på Sports- og eventmanagement. Samtidig 
følges optaget på Energi Management. Studienævnet har ikke for indeværende forslag til yderligere 
reduktion i linjer på HA. 
Punkt 15: HA – International Business i Kolding – Ændring af indhold med henblik på at linje med samme 
navn har samme indhold.  
Dette er løst idet International Business på Campus Kolding i mellemtiden er under udfasning og 
erstattet af en anden linje med eget fokus med opstart pr. 1. september 2018. 
Punkt 16: HA i Slagelse: Opret ny linje, der afspejler forskningsmiljøet i Slagelse 
Dette er løst i mellemtiden. Der oprettes ny HA Human Resource Management med opstart pr. 1. 
september 2018. 
Punkt 17: Cand.merc. generelt: Reducer antallet af profiler 
Der er lavet en undersøgelse blandt cand.merc. studerende på campus Odense. 
Denne viser tilfredshed med, at der er mange forskellige cand.merc. profiler i udbud på campus i 
Odense, også selvom nogle af dem ligner hinanden i sammensætning. De studerende svarer at de kan 
skelne dem fra hinanden, og at der er stor tilfredshed med at kunne vælge mellem en række 
specialiserede profiler. Der er allerede sket en vis reduktion af profiler. Studienævnet finder derfor, at 
der ikke umiddelbart er årsag til at ændre antallet af profiler, men er opmærksom på, om der er profiler 
med svag søgning og/eller stort frafald. 
Punkt 18: Cand.merc.: Sammenlægning af profiler på campus Odense 
Der er ved at blive kigget på om de to profilerne Global Marketing and Consumer Culture og 
International Business and Marketing kan sammenlægges / alignes yderligere. 
Anna Lund Jepsen arbejder aktuelt med det. 
Punkt 19: Cand.merc.: Undersøge det hensigtsmæssige i muligt overlap mellem profilen Accounting and 
Finance og Cand.oecon. i Finansiering. 
Studienævnet stiller sig uforstående overfor begrundelsen for punktet. Studienævnet mener, at der er 
begrundelse for begge uddannelser. Der er f.eks. væsentligt forskel i grundlag for adgang, da den ene 
profil kræver en bacheloruddannelse i økonomi, mens den anden bygger ovenpå HA. Studienævnet 
finder, at det er problematisk, hvis kun studerende fra Generel erhvervsøkonomi med særlige valgfag 
har adgang til at læse en profil i finansiering. Studienævnet finder derfor, at det er vigtigt, at der 
opretholdes en cand.merc.profil med finansiering. 
Punkt 20: Cand.merc. Market Anthropology: Nedlæg profilen og find samtidig alternativ 
kandidatuddannelse til MMA-dimittender 
Det konstateres, at der stadig er et meget lavt optag på CM Market Anthropology. Studienævnet 
anbefaler, at der arbejdes videre med at skabe anden løsning. 
 

7.  Ændring af adgangsbegrænsningssystem på cand.merc. 
 

Anna Lund Jepsen præsenterede og motiverede det fremlagte forslag til ændring af 
adgangsbegrænsningssystemet på cand.merc. og cand.merc.aud. 
 
Der foreslås, at antallet af kriterier der anvendes ved vurdering af ansøgere, der skal vurderes med 
henblik på muligt optag, reduceres, og at der fortsat anvendes faldende gennemsnit for ansøgere med 
samme antal points ved grænsescore i points. Dette vil betyde at ansøgerens karakterer vil komme 
mere i spil i den samlede vurdering, da flere ansøgere vil have det samme antal points. Ansøgere med 
retskrav optages uanset antal points. Der er ikke retskrav til cand.merc.aud. 
 
Der foretages følgende tilpasninger i det fremlagte forslag: 

Punkt J: i forhold til bilaget tages ordene ”eller strategi” ud af formuleringen. 



 

Punkt O: i forhold til bilaget tages ordene ”eller lign.” ud af formuleringen. 
 
Studienævnet diskuterede herudover hvordan pointsystemet konstrueres. 
Parameteret ”Opfyldelse af adgangskrav” tildeles i det nye system point således at der summeres på 
supplerende pointmulighed på den givne profil, herefter tillægges der +1 for at sikre at ansøgere, der 
opfylder adgangskravet optages først. Dette er i tråd med kravet om, at supplering mellem bachelor og 
kandidat er en undtagelse. 
 
Forslaget er før fremlæggelse hørt i VILU kredsen, hos de profilansvarlige, i Optagelsen og hos Kirsten 
Høg. 
 
Studienævnet godkendte forslaget med ovennævnte ændringer. 
 
ALJ korrigerer, og endeligt ændret adgangsbegrænsningssystem fremlægges og offentliggøres på 
hjemmesiden før 1. februar 2018. 
 

8. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 

Der blev orienteret om 3 modtagne afgørelser på sager.  
Hertil var der orientering om 1 sag der er frafaldet. 

 
9. Praksis og principper 
 

Studienævnet godkendte delegering af nødvendige afgørelser vedr. eventuelle 4. prøveforsøg i faget 
”Derivatives and Risk Management” vedr. V1718R. Omprøven finder sted dagen efter næste 
studienævnsmøde, og det kan derfor ikke nås at meddele afgørelse rettidigt såfremt eventuelle sager 
først afgøres på mødet. Studienævnets formand og næstformand kan i samråd imødekomme 
ansøgninger vedr. nævnte fag, hvis afgørelsen vil være i tråd med studienævnets praksis vedr. V1718R. 
 
Formanden bad om, at der med henblik på mulighed for at give helt korte udsættelser af 
afleveringsfristen for specialer fastlægges en praksis omkring studerende der er dokumenteret syge lige 
op til afleveringsfristen, og som i øvrigt overholder gældende SDU regler for sygemelding, op til / på / 
henover afleveringsfristen. Det blev aftalt at Anna Lund Jepsen og Dorthe Sjørslev Rasmussen hører 
administrationen om muligheder for løsning, og herefter udarbejder forslag til senere behandling. 
 
Der blev gjort opmærksom på, at vi med udgangen af februar rammer de første færdiggørelsesfrister 
fastlagt af SDU i forbindelse med indførslen af studiefremdriftsreformen. 
Det kan i den forbindelse imødeses, at der vil indkomme ansøgninger fra studerende der varsles 
udskrevet med baggrund i at de skal have færdiggjort i forhold til indskrivningsdato. 
Her vil det være nødvendigt at der fastlægges praksis for studerende der søger om forlængelse af 
fristen for færdiggørelse med baggrund i f.eks. længerevarende sygdom, barsel (såfremt det ikke er 
forhold indeholdt i SDU´s overordnede regelsæt herom), andre personlige forhold.  

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

 
11. Meddelelser 

11.1. Dagsorden for møde i Studienævn for Jura / 16. januar 2018 
11.2. Referat af møde i Studienævn for MEME / 5. december 2017 (DK) 



 

11.3. Referat af møde i Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier / 
19. december 2017 

11.4. Indkaldelse til konstituerende møde i Studienævn for MEME / 19. december 2017 
11.5. Minutes from constituent meeting in Study Board of MEME  / 19. december 2017 
11.6. Orientering vedr. Statskundskab deltid 
11.7. Dagsorden for møde i Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier 

/ 16. januar 2018 
 
12. Eventuelt 
 

Anna Lund Jepsen orienterede om, at hun med virkning fra 1. januar 2018 har taget over som VILU på 
Institut for Marketing og Management. 

 
 
 

Anna Lund Jepsen   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


