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           STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI I ODENSE
           19. oktober 2010 
 
   
 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 5. oktober 2010 kl. 12.15 i mødelokalet ved Inst. for 

Marketing og Management, 1. sal. 
 

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Karsten Boye Rasmussen, Mogens Nielsen, Jan Møller 
Jensen, Lars Pynt Andersen, Anders Steffen, Christina Maj Hegelund, Kasper Tofte, Anders Bilde 
Svendsen (faglig vejleder), Mona Maoued (sekretær) og Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
 
Fraværende med afbud: 
Maria Møller Schøler  
Kristoffer Sehestedt Pinholt  
   
 
1. Godkendelse af referat af møde den 14. september 2010 
Referatet blev godkendt med følgende kommentarer: 
Uddrag af referat af møde den 14. september 2010, udover dagsorden: 
”Difference i antal ECTS i forbindelse med valgfag: 
Tidligere har studienævnet godkendt, at den studerende må have en difference på max. 3 ECTS i 
forbindelse med deres valgfag. (Eksempel: Hvis en HA-studerende f.eks. har fulgt faget 
Forbrugeradfærdsteori, der tæller 6,5 ECTS, og ikke de 7,5 ECTS, som en HA-studerende normalt 
vil opnå pr. valgfag, vil valgfaget blive opskrevet til 7,5 ECTS. Dette betyder, at de studerende ikke 
skal tage et ekstra fag på 3,75 ECTS og efterfølgende betale for de sidste 2,75 ECTS.) 
 
Denne procedure er nu ændret således, at de studerende nu kun må have en difference på max. 2,5 
ECTS. Når de sidste skæve ECTS-værdier er udfaset, må differencen være på 2 ECTS igen.” 

 
Studienævnet ønskede, at ordet ”igen” i sidste linje blev slettet, da det er misvisende i forhold til, at 
det tidligere var godkendt med differencen på max. 3.  
 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referat fra diverse møder 
 Valg 2010 
 Titelændringer for eksisterende, men endnu ikke akkrediterede uddannelser – frist 7/10-10 
 Godkendelse af opdateret studieordning for Tilvalg i Marketing, Branding og 
Kommunikation,  

 årgang 2010 
 
Der var ingen kommentarer til meddelelserne. 
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3. Fagbeskrivelser 
Studienævnet har modtaget anmodning om ændringer i de fire følgende fagbeskrivelser, som gælder 
for efteråret 2010: 

 
Foundations of Strategy:  
Ændring i prøvetidspunktet for guest students, så de afleverer i januar 2011, samtidig med full 
degree studerende.  
Studienævnet er opmærksomt på, at det normalt ikke er muligt at ændre i fagbeskrivelser for 
indeværende semestre, men godkender ændringen og afventer den endelige godkendelse ved 
Fakultetet.  

 
Foundations of Organization:  
Ændring i prøvetidspunktet for guest students, så de afleverer i januar 2011, samtidig med full 
degree studerende.  
Studienævnet er opmærksomt på, at det normalt ikke er muligt at ændre i fagbeskrivelser for 
indeværende semestre, men godkender ændringen og afventer den endelige godkendelse ved 
Fakultetet. 

 
Organisation (med videnskabsteori): 
Ændring i litteraturen.  
Studienævnet er opmærksomt på, at det normalt ikke er muligt at ændre i fagbeskrivelser for 
indeværende semestre, men godkender ændringen og afventer den endelige godkendelse ved 
Fakultetet. 

 
It, kommunikation og organisation: 
Præcisering af prøveformen. Multiple choice tilføjet som prøveform.  
Studienævnet er opmærksomt på, at det normalt ikke er muligt at ændre i fagbeskrivelser for 
indeværende semestre, men godkender ændringen og afventer den endelige godkendelse ved 
Fakultetet. 

 
 
 

Følgende fagbeskrivelser for foråret 2011 udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi blev 
behandlet og godkendt uden kommentarer på mødet: (se side 3) 
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Studienævnssekretæren sørger for, at de fagbeskrivelser, der gælder for flere campusbyer bliver 
sendt i høring blandt de respektive studienævn.  

 
De fagbeskrivelser der kræver en godkendelse af Fakultetet vil snarest muligt blive sendt til 
godkendelse ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAGTITEL KOMMENTAR 
Advanced Management Accouting  Der er tilføjet 20 minutter i eksamensformen 
Advanced Strategy and Organisation Theory “100 % “ er slettet under prøveformen 
Analyse af kvantitative survey data 
(Videregående kvantitative analyser) 

Nyt HA fag. Der er rettet i 
undervisningsformen. 

Asset Pricing Der er tilføjet 20 minutter i eksamensformen, 
samt præcisering i eksamensbetingelse: 
ingen eksamen hvis obl. opg. ikke bestås.  

Business Strategy Præcisering af eksamensforholdene 
Corporate Communication Præcisering af eksamensforholdene 
Corporate Strategy and Organization Design Præcisering af eksamensforholdene 
Eksternt regnskab Præcisering af eksamensforholdene 
E-marketing Nyt HA fag. Ændringer i eksamens- og 

undervisningsformen. 
International BtB markedsføring Ændring i litteratur: lærebog tilføjet 
International Management Eksamensformen ændret 
International Marketing Channels Ingen ændringer 
Internationale markedsrelationer Caseopgaven under eksamensbetingelser 

skal dokumenteres  
Investments Faget har fået ny titel. Nu: 

Dynamic Investment Strategies 
It for erhvervsøkonomer Ingen ændringer 
 
It-værktøjer 

Nyt HA fag. HA IT. Ændring i: 
eksamensformen, eksamensbetingelse, 
eksamenstidspunkt og undervisningsform 

Kvalitative markedsundersøgelser Opgavens omfang er tilføjet. 100 % slettet 
Markeds- og kommunikationsanalyse Nyt HA fag. Opgavens omfang tilføjet 
Markedskommunikation og reklame Workshoppen skal dokumenteres 
Marketing og forbrugeradfærd Præcisering af eksamensforholdene 
Matematik Ingen ændringer 
Medievalg og planlægning Ny eksamensform 
Product and Innovation Management Tilføjelse i undervisningsformen, samt 

litteratur 
Strategi og organisation Præcisering af eksamensforholdene 
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4. Eksamensplan for omprøver i februar 2011 for fag udbudt af Studienævn for 
Erhvervsøkonomi 
Punktet blev ikke diskuteret, da det ikke var muligt at få eksamensplanen for omprøver i februar 
2011 for kandidatfagene på plads inden mødet. Eksamensplanen for omprøver i februar 2011 vil 
blive sendt til godkendelse i en mailbaseret høring.  

 
Studienævnssekretæren kunne dog oplyse, at det forventes at eksaminerne vil blive afholdt i uge 5, 
6 og 7. Det kan dog ikke garanteres, at der ikke afholdes eksaminer i uge 8.  
 
 
5.  Dispensationer (lukket punkt) 
020888 – Ansøgning om tilladelse til at følge faget International Service Management – 
imødekommet  
020986 – Disp. til at opskrive ECTS-værdien på faget International Service Management mod 
større eksamensopgave - imødekommet 
030485 – Ansøgning om godkendelse af cand.scient.oecon.-studieprogram – imødekommet 
030985 – Ansøgning om godkendelse af individuel studieaktivitet – imødekommet 
050285 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
050487 – Disp. til at opskrive ECTS-værdien på faget International Service Management mod 
større eksamensopgave - imødekommet  
050689 – Ansøgning om linjeskift på HA-uddannelsen – imødekommet  
051285 – Ansøgning om godkendelse af cand.scient.oecon.-studieprogram – imødekommet 
080288 – Ansøgning om godkendelse af cand.scient.oecon.-studieprogram – imødekommet 
090984 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
090988 – Disp. til at opskrive ECTS-værdien på faget International Service Management mod 
større eksamensopgave - imødekommet  
100185 – Ansøgning om dispensation til at få bedømt eksamensopgave – imødekommet  
101084 – Ansøgning om godkendelse af cand.scient.oecon.-studieprogram – imødekommet 
101281 – Ansøgning om godkendelse af cand.scient.oecon.-studieprogram – imødekommet 
101289 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – afvist 
120386 – Dispensation til at deltage i eksamen på dansk i stedet for engelsk – imødekommet  
120782 – Anmodning om vurdering af forlængelse på cand.merc.-studiet – imødekommet  
131064 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Global logistik og SCM – imødekommet  
140483 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
160887 – Ansøgning om opjustering af antal ECTS – afvist  
161186 – Godkendelse af ændring til cand.scient.oecon.-studieprogram – imødekommet 
170285 – Disp. til at opskrive ECTS-værdien på faget International Service Management mod 
større eksamensopgave - imødekommet 
170788 – Ansøgning om opjustering af antal ECTS – afvist  
181089 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
181288 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødkommet 
190586 – Ansøgning om godkendelse af cand.scient.oecon.-studieprogram – imødekommet 
200188 – Ansøgning om godkendelse af cand.scient.oecon.-studieprogram – imødekommet 
201186 – Ansøgning om linjeskift på HA-uddannelsen – imødekommet  
210387 – Ansøgning om tilladelse til at følge faget International Service Management – 
imødekommet  
220686 – Ansøgning om godkendelse af cand.scient.oecon.-studieprogram – imødekommet 
220589 – Disp. til at opskrive ECTS-værdien på faget International Service Management mod 
større eksamensopgave – imødekommet  
220982 – vurdering af ansøgning om genindskrivning på 2004-ordningen – imødekommet  
 
 



                                                                                      

Side 5 af 5 

 
221081 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – afvist 
230286 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte obligatorisk fag med andet – imødekommet 
230689 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – afvist 
240485 – Ansøgning om godkendelse af individuel studieaktivitet – imødekommet 
240485 – Godkendelse af ændring til cand.scient.oecon.-studieprogram – imødekommet 
240486 – Ansøgning om nedskrivning af antal ECTS – delvist imødekommet  
250684 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
250987 – Ansøgning om opjustering af antal ECTS – afvist  
260778 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
280285 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
280287 – Disp. til at deltage i omprøverne i feb. 2011 uden deltagelse i januareksamen – kræver 
yderligere behandling 
280685 – Ansøgning om godkendelse af cand.scient.oecon.-studieprogram – imødekommet 
280685 – Godkendelse af ændring til cand.scient.oecon.-studieprogram – imødekommet 
290585 – Ansøgning om disp. til at skrive bachelorprojekt i efteråret 2010 – imødekommet  
290787 – Dispensation til at deltage i eksamen på dansk i stedet for engelsk – imødekommet  
301188 – Ansøgning om nedskrivning af antal ECTS – afvist  
 
 
6. Eventuelt 
Studienævnsformanden orienterede om, at der vil blive afholdt en lille julefrokost på det sidste 
møde i december. 

 
Herudover var der ingen punkter til eventuelt. 

 
 
 
 

 
Mødet sluttede kl. 13.30. 
 
      Per Servais 
      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
            Studienævnssekretær    


