
 

 

Referat af møde i 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Torsdag d. 9. august 2018 

Klokken 10.00 – ca. 15.30 på Campus Odense 

 

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

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

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

Ikke til stede: Mads Bruun Ingstrup, Knud Sinding, Ellaha Anwari, Lise Abrahamsen, Charlotte von Holstein 

 

1. Godkendelse af referat 
1.1. Møde 6. juni 2018 
1.2. Møde d. 28. juni 2018 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Meritmodel for cand.merc.aud. 

2.1. Meritmodel for cand.merc.aud. 
 
Model for startmerit ved overgang fra hhv. cand.merc.aud. heltid og deltid til cand.merc.aud. 
erhvervskandidat blev fremlagt til behandling. Den fremlagte model med bemærkninger behandles som 
opfølgning på tidligere behandling foretaget på møde d. 28. juni 2018. 
 
Som opfølgning på behandling af den foreslåede meritmodel på møde i juni 2018, er der afklaret yderligere 
i forhold til meritering af beståede obligatoriske fag, der ændrer ECTS belastning ved overgangen til den 
nye studieordning. 
Blandt andet er det undersøgt med Registrering og Legalitet om det er muligt, at meritere oprindeligt 
beståede aktiviteter ind på ny studieordning i stedet for det nye, tilsvarende fag kombineret med 
nedskrivning af valgfagsblok med difference i ECTS værdi. Der er givet ok for denne model fra Registrering 
og Legalitet. 
Der meriteres på fag der er bestået i sin helhed. 
Øvrige fag, herunder valgfag og supplerende fag, overføres til relevant studieordningsblok som de er.  
Studienævnet tiltrådte denne model.  
 
Obligatoriske fag med delprøver, hvoraf der alene er bestået dele vurderes pr. ansøger.  
Det afklares med uddannelsesansvarlig Rikke Holmslykke Kristensen om der kan laves en standardvurdering 
for specifikke delelementer med henblik på administrativ behandles af meritten.  
Det fremlagte skema over  fagspecifik meritoverførsel korrigeres. Der delegeres efterfølgende kompetence 
til at afgøre ansøgning om startmerit der falder direkte ind i modellen administrativt.  
Øvrige sager behandles individuelt. 
 



 

3. Karakterstatistik 
 
Anna Lund Jepsen orienterede kort om det udarbejdede bilagsmateriale. 
 
Studienævnet drøftede kort, om det stadig ønskes at der udarbejdes karakterstatistikker til behandling.  
Der er stor interesse for at modtage og behandle karakterstatistikker efterfølgende hver undervisnings- og 
eksamenstermin. Disse supplerer resultat af evalueringerne i forhold til, hvordan det går i de enkelte fag i 
forhold til sværhedsgrad, arbejdsindsats osv. gennem information om beståprocenter og gennemsnit. 
Studienævnet får ikke denne information ad anden vej. 
 
Studienævnet gennemgik statistikken i forhold til niveau og udvikling. Der var særligt fokus på fag, hvor der 
sidste år var grund til opfølgning samt fag med særligt lave eller høje beståprocenter og karakterniveau. 
 
For fag på bacheloruddannelserne bemærkede studienævnet: 
 
Mikroøkonomi del 1. 
Der ses generelt en opadgående tendens på bestå-procent fra V1617 til V1718. Dette gælder på alle 
campusser bortset fra campus Slagelse.  
Det noteres, at der fortsat arbejdes med fagets indhold og eksamensform. 
Det blev aftalt, at fagansvarlig Birgitte Sloth inviteres til et studienævnsmøde i efteråret til videre 
opfølgning. 
 
Finansiering 
Resultaterne er taget til efterretning. 
Der afvikles Finansiering i hh til fællesfagsfagbeskrivelse første gang i E18. 
Der afventes evalueringer af undervisning, og resultater af eksamen. 
 
Obligationsteori 
Der ses en forholdsvist lav beståprocent i faget. 
Fagansvarlig Kenneth Schultz kontaktes, og bedes om udtalelse vedr. beståprocent og karakterniveau i 
faget. 
 
Bachelorprojekt 
Der er fortsat tendens til udeblivelse på 1. forsøg på Campus Slagelse. 
Det vurderes efter studienævnets behandling af karakterstatistik vedr. S18O+R om der skal gøres 
yderligere. Ved behandling vil der være øget fokus på resultatet. 
 
For fag på kandidatuddannelserne bemærkede studienævnet: 
Resultater for kandidatuddannelserne på campus Slagelse og Sønderborg er noteret men ikke behandlet 
yderligere, idet uddannelserne er under udfasning. 
 
Campus Odense 
I gruppen af regnskabsfag ses der et forholdsvist lavt gennemsnit. 
I betragtningen er der inddraget karakterniveau i fagene: Management Accounting, Revisionsteori og 
Financial Accounting. 
Forskningsgruppeleder Hans Frimor inviteres, sammen med de kolleger, han finder det relevant at 
medbringe, til et studienævnsmøde i efteråret til videre opfølgning. 
 
Campus Esbjerg 
Der følges op med VILU i forhold bedømmelser og karaktergennemsnit.  
Der ses meget høje gennemsnit i en række fag.  
Studienævnet bemærkede, at de høje karakterniveau kan have en sammenhæng med et lavt antal 
studerende, hvilket gør det muligt at have tæt studenterkontakt med gode eksamensresultater følgende. 



 

Studienævnet finder dog, at der bør ske en opfølgning på, om niveauet til prøverne svarer til niveauet på 
andre campusser. 
 
Fælles 
Specialer: 
Der ses en overordnet nedadgående tendens på antallet af udeblivelser (”U”) på 1. forsøg.  
Dog er tallet samlet set stadig forholdsvist højt. 
 
4. Udlandsophold / Partneruniversiteter  
 
Ole Bent Olesen orienterede om, at han i løbet af sommeren har holdt møde med Det Internationale 
Kontor vedr. partneruniversiteter. Næstformand Stephan Hovgaard Jensen havde desværre ikke mulighed 
for at deltage i mødet. 
Fra Samfundsvidenskab deltog også Anne Nørby Petersen, Kommunikation. 
 
Mødets sigte var blandt andet at genere viden om procedure for godkendelse af partneruniversiteter, samt 
om gældende aftaler. 
Der er til studienævnets orientering fremsendt bruttoliste over de universiteter, der for nuværende er 
partneraftaler med. 
 
Det er fra det Internationale Kontor tilkendegivet, at det vil være muligt at arbejde med en ”positivliste” i 
forhold til tildeling af studiepladser til studerende på Erhvervsøkonomi. 
Anne Nørby Petersen, Kommunikation bringer ønsket om en sådan liste for erhvervsøkonomistuderende op 
på kommende møde i Udvalget for Internationalisering af Uddannelser (UIU), da UIU skal godkende, at en 
sådan liste udarbejdes. Gives der godkendelse fra UIU arbejdes der videre med udarbejdelse af en sådan 
liste i studienævnsregi.  
 
Ole Bent Olesen orienterer studienævnet når der er yderligere oplysninger i sagen. 
Der tages herefter stilling til den videre proces. 
 
5. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
Studienævnet modtog orientering. 
 
6. Praksis og principper 
 
Studienævnet er fra KLU blevet gjort opmærksomt på ombudsmandsudtalelse vedr. en dispensationssag 
afgjort på Århus Universitet, der kan have betydning for studienævnets fremtidige afgørelser. Karin Bruun 
fra KLU inviteres til at deltage på studienævnets september møde med henblik på afklaring af eventuelle 
konsekvenser for afgørelser fremadrettet. 
 
Det er noteret, at studienævnet på kommende møde skal diskutere, om det skal gøres muligt at studerende 
på udveksling på partneruniversiteter skal kunne opnå forhåndsgodkendelse af seminarlignende fag uden 
direkte litteraturangivelse i fagbeskrivelser. 

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

 
8. Meddelelser 

8.1. Referat af møde i Studienævn for MEME 12. juni 2018 
8.2. Referat af møde i Studienævn for Jura 19. juni 2018 
8.3. Referat af møde i Studienævn for SJSE d. 19. juni 2018 

 



 

-  
 
9. Eventuelt 
 
- 
 

 
 
 

Anna Lund Jepsen   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 

 

 

Mødet blev afsluttet 15.45. 


