
 

Referat af møde i 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Tirsdag d. 20. marts 2018 

Klokken 8.30 – 12.30 på Campus Odense, IVØ Seminarrum 

Til stede: Anna Lund Jepsen, Ole Bent Olesen, Knud Sinding, Mike Dethlefsen, Stephan Hovgaard 
Jensen (Videolink), Nils Karl Sørensen (Videolink), Mads Bruun Ingstrup (Videolink) – forlod 
mødet ca. 11.35 

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

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

Ikke til stede: Lise Abrahamsen, Charlotte von Holstein 

 

1. Godkendelse af referat 
1.1. Ordinært møde 2. marts 2018 
 
Godkendt uden bemærkninger. 

 
2. Dispensation vedr. studerende med MMA baggrund vedr. optag september 2018 
 

Studienævnet har modtaget henvendelse vedr. dispensation fra reglerne om adgang til cand.merc. for 
en række studerende med MMA baggrund i forhold til optag med studiestart september 2018. 
Formanden redegjorde for omstændighederne der har ført til problematikken, og motiverede sin 
indstilling om at imødekomme ønsket. 
Det er med ændringen af suppleringsreglerne til cand.merc. med varsel pr. 1. september 2017 og med 
ikrafttræden med optaget 1. september 2018 ikke længere muligt at supplere med mere end 5 ECTS 
sideløbende med kandidatuddannelsens 1. semester, ligesom det ikke er muligt at supplere med 
Finansiering efter studiestart. 
Nogle studerende på MMA er desværre blevet informeret forkert om ændringen af 
suppleringsreglerne, og har derfor ikke sørget for at inkludere Finansiering i deres uddannelse eller 
tilmelde sig sommerskolefag i tide. Der er tale om en generel problemstilling for MMA studerende der 
dimitterer denne sommer, eller som er dimitteret de foregående årgange. 
 
Studienævnet besluttede at dispensere fra reglerne i studieordningen således at der kan ske supplering 
med 5 ECTS efter studiestart. Der dispenseres så de 5 ECTS kan udgøres af supplering i Finansiering. 
MMA studerende der herudover mangler supplering i Mikroøkonomi henvises til at dette kan tages 
som summer school fag på Campus Esbjerg, alternativt hos andre udbydere. Suppleringen i 
mikroøkonomi skal være afsluttet ved studiestart. 
Dispensationen gælder kun vedr. ansøgere med MMA baggrund, der søger om optagelse på cand.merc. 
med studiestart september 2018. 
 

3. Fagbeskrivelser 
3.1. Kolding 
3.2. Sønderborg 
3.3. Esbjerg  
3.4. Odense 
3.5. Fællesfag 



 

 
Fag Campus Status 

Coaching og facilitering Kolding Godkendt 
Coaching Kolding Godkendt 
Studieophold / 5 ECTS Kolding Godkendt 
Studieophold / 10 ECTS Kolding Ikke godkendt 
Studieophold / 15 ECTS Kolding Ikke godkendt 
Kvalitativ metode Kolding (Betinget) 

Godkendt – der 
skal defineres 
litteratur før 
fagbeskrivelsen 
kan 
offentliggøres 

Skatteret Kolding Godkendt 
Avanceret internt regnskab Kolding Godkendt – 

titlen alignes 
med 
studieordningen 
før 
offentliggørelse 

Økonomistyring og internt regnskab / 5 ECTS Kolding Godkendt – 
titlen alignes 
med 
studieordningen 
før 
offentliggørelse 
+ eventuel 
undtagelse ved 
deltagelse i 10 
ECTS fag 

Økonomistyring og internt regnskab 10 ECTS Kolding Godkendt – 
titlen alignes 
med 
studieordningen 
før 
offentliggørelse 
+ eventuel 
undtagelse ved 
deltagelse i 5 
ECTS fag 

Innovation and Business Clusters Sønderborg Godkendt 
Intercultural Business Communication Sønderborg Godkendt 
Advanced Business Administration: Accounting 2 Sønderborg Godkendt 
Internship Sønderborg Ikke godkendt 
Entertainment Markets and Business Esbjerg Godkendt 
Hot topics i erhvervsøkonomi Esbjerg Godkendt 
Internship Esbjerg Ikke godkendt 
Regional Effects of Sports and other Events Esbjerg Godkendt 
Seminar: Consumer Behavior and Marketing in Sports and Event 
Markets 

Esbjerg Godkendt 

Sports Economics Esbjerg Godkendt 
Sportsøkonomi Esbjerg Godkendt 



 

Studieophold i virksomhed Esbjerg Godkendt 
Energi markeder Esbjerg Godkendt 
Videregående årsregnskab Odense Godkendt 
Field Research Design Odense Ikke godkendt 
International Business to Business Odense Godkendt 
Organisation med Videnskabsteori Fællesfag Godkendt 
Organization with Theory of Science Fællesfag Godkendt 
Introduktion til Organisation Fællesfag 

(supplering) 
Godkendt 

Introduction to Organization Fællesfag 
(supplering) 

Godkendt 

Finansiering Fællesfag Ikke godkendt 
Finance Fællesfag Ikke godkendt 
Matematik og Statistik Fællesfag Godkendt 
Mathematics and Statistics Fællesfag Godkendt 
Introduktion til Matematik Fællesfag 

(supplering) 
Godkendt 

Introduction to Mathematics Fællesfag 
(supplering) 

Godkendt 

Entreprenørskab og Forretningsforståelse Fællesfag Ikke godkendt 
Entrepreneurship and Understanding Business Fællesfag Ikke godkendt 
Regnskab Fællesfag Godkendt 
Accounting Fællesfag Godkendt 
Introduktion til Regnskab, Intern del Fællesfag 

(supplering) 
Godkendt 

Introduction to Accounting, Management Accounting Fællesfag 
(supplering) 

Godkendt 

Studiestartsprøve Fællesfag Godkendt 
Study Start Test Fællesfag Godkendt 
Makroøkonomi Fællesfag Godkendt 
Macroeconomics Fællesfag Godkendt 
Kandidatspeciale Cand.merc. Fællesfag Godkendt - 

tilføjes 
formulering om 
størrelse ved 3 
studerende. 

Master Thesis – MSc in Economics and Business Administration Fællesfag Godkendt - 
tilføjes 
formulering om 
størrelse ved 3 
studerende. 

   
 

  



 

 
 

• Ansøgning om ændret prøveform i fagene ”Global CSR” og ”Inter-Organizational Relations 
Management”. 

 
Der er fra Studienævn for Negot søgt om at prøveformen ændres i nævnte fag vedr. sommereksamen S18. 
Der er tale om fag der tidligere har været udbudt til cand.merc. studerende i Sønderborg, med 
valgfagstilbud til studerende på cand.negot. 
Der er tale om sidste udbud af eksamen i fagene, hvorefter disse og øvrige fag, der tidligere har været 
udbudt af erhvervsøkonomi erstattes af egne fag udbudt under Studienævn for Negot. 

Studienævnet godkendte at eksamensformen i de to fag ændres vedr. eksamen i S18. 

Der ændres fra og til: 
Glocal CSR: 
The number of pages in the exam paper is changed from 15 – 20 pages to 10 – 15 pages. 

Inter-organisational Relations Management:  
The 4-hour written examination is changed to the following examination form: 

 The exam will consist of two parts. First part is an oral presentation of a topic related to the course content 
either theoretical or case based.  The presentation needs to be based on a powerpoint/prezi presentation. 
The exam presentation is expected to be conducted in groups of 2-3 students. For the second part the 
students will in groups of 2-3 students act as the opponents for another group's presentation. Further 
details will be given during the lectures. 

 Det bemærkes herudover, at der grundet meget lille antal tilmeldte (3 – 4 studerende) afvikles 20 KT i 
fagene i F18 i stedet for 30 KT. Der tilbydes med baggrund i det lave antal deltagere på fagene et mere 
koncentreret tilrettelagt undervisningsforløb. 

4. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
5. Praksis og principper 

* Anna Lund Jepsen er blevet kontaktet af Det Internationale Kontor, som spørger om det vil være 
muligt for kandidatstuderende at få forhåndsgodkendt merit for bachelorfag i forbindelse med 
udlandsophold såfremt der er tale om universiteter med en 4-årig bacheloruddannelse. 

Fagene vil i givet fald skulle ligge på 7. og 8. semester i uddannelsesforløbet. 
 
Studienævnet diskuterede henvendelsen, og ønskede mere information med henblik på at kunne give 
en tilkendegivelse. 
Anna Lund Jepsen beder Det Internationale Kontor om oplysninger om hvilke partneruniversiteter de 
kan vedrøre. Studienævnet vil derefter behandle henvendelsen igen. 
 
* Administrationen indstillede, at der ved dispensationer der giver nedsat aktivitetskrav følger 
automatisk tilsvarende studietidsforlængelse fordi den studerende senere vil kunne få denne 
dispensation på grund af 45 ECTS reglen. Studienævnet tiltrådte indstillingen. 
Dette indarbejdes fremadrettet i sagsbehandling, og indstilling af sager til studienævnets behandling. 
 
* Dispensation til særlige prøvevilkår 
Administrationen ønsker, at reglerne vedr. frister for ansøgning om særlige prøvevilkår overholdes. 
Fristerne fremgår tydeligt på hjemmesiden. Desværre kan det konstateres, at der ofte indkommer 
ansøgninger (længe) efter tidsfristen.  
Der er ønske om, at det fremadrettet udelukkende er muligt at få bevilget særlige prøvevilkår hvis der 
søges indenfor  fristen, medmindre der er tale om forhold der er opstået uventet, og som den 



 

studerende ikke har kunnet tage forbehold for, og inddrage i sine eksamensforberedelser. 
 
Studienævnet var enige i denne holdning. Studienævnet bemærkede at det vil være hensigtsmæssigt, 
hvis der er konsensus blandt SAMF studienævnene om overholdelse af fælles frist for ansøgning om 
særlige prøvevilkår. Det bemærkes videre at det er væsentligt, at studerende der tager fag udbudt 
under forskellige studienævn møder ens praksis på området uanset udbydende studienævn. 
 
Vedr. ansøgning til eksamen i S18 undersøger administrationen, om det er muligt at melde en 
allerseneste ansøgningsfrist ud som afviger med henblik på, at imødekomme at der ellers vil være 
studerende der tidligere har søgt for sent, og fået dispensation som vil opleve ”anderledes” 
sagsbehandling. 
Det skal yderligere overvejes hvordan der derefter fremadrettet gøres opmærksom på 
ansøgningsfristen hhv. forår og efterår, og konsekvensen af ikke at indsende ansøgning rettidigt. 

 
6. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 
 
7. Eventuelt 

- 
 

 
 

 
 
 
 
Anna Lund Jepsen   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


