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           STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI I ODENSE
           2. marts 2011 
   
 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 1. marts 2011  

 
 

Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Anders Steffen, Christina 
Maj Hegelund, Kristoffer Sehestedt Pinholt, Dorte Nørgaard Greve (faglig vejleder), Sabine Jørgensen 
(sekretær) og Mona Maoued (sekretær).  
 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 8. februar 2011 
Godkendt uden kommentarer. 
 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referater fra diverse møder 
 Godkendelse fra dekanen vedr. indstilling af formand, næstformand og studieleder 
 Fakultetets forslag til tilføjelse på ansøgningsskemaer om forhånds- og endelig godkendelse  
  af udlandsophold, praktikophold og/eller sommerskoleophold 
 Behandling af censorindberetninger 
 Ændring i procedurerne for vurdering af udenlandske ansøgere til cand.merc. 
 Kvotefastsættelse for bacheloruddannelser 2011 
 Roadshow vedr. udformning af fagbeskrivelser 
 Ny koordinerende studieleder på erhvervsøkonomi 

 
Der var ingen kommentarer til meddelelserne. 
 
 
3. Udbud af campusspecifikke fag til særlig meritforløb 
Studienævnet godkendte at følgende fag udbydes som campusspecifikke fag til det særlige meritforløb 
for efteråret 2011. 
 
Fagtitel: Semester:  Udbudt af: 
Public Relations & Issues Management Efterår Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Brand Management Efterår Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Finansiel Risikostyring Efterår Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Videregående årsregnskab Efterår Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Logistics and Optimizations Efterår Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Institutionel økonomi Efterår Studienævn for Økonomi 
The Economics of European Integration Efterår Studienævn for Økonomi 
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4. Undervisningsevaluering forår 2011  
Studienævnet godkendte at følgende forårsfag i 2011 evalueres: 
 

 International BtB markedsføring 
 Markeds- og kommunikationsanalyse 
 Markedskommunikation og reklame 
 Marketing og forbrugeradfærd 
 Advanced Strategy and Organization Theory 
 Corporate Strategy and Organization Design 
 Dynamic Investment Strategies 
 International Marketing Channels 
 Kvalitativ markedsanalyser 
 Product and Innovation Management 
 Asset Pricing 
 Strategic Issues in Supply Chain Management 

 
Evalueringen finder sted medio maj 2011. Dog gøres der opmærksom på, at evalueringen for faget 
Advanced Strategy and Organization Theory evalueres inden den 13. april 2011. 
 
Underviserne vil modtage en evalueringsblanket, som de bedes udlevere i forbindelse med en af deres 
forelæsninger. De studerende vil blive orienteret om, hvilke fag, der evalueres via Opslagstavlen. 
 
Studienævnet vedtog endvidere, at foretage et fokusgruppe-interview for hver HA-linje for at kunne se 
på sammenhæng i uddannelsen. Jan Møller Jensen og Per Servais går videre med undersøgelsen. 
 
 
5. Ændring af profilansvarlig cand.merc.aud. i Odense 
Studienævnet godkendte, at Ole Friis overtager profilansvaret for cand.merc.aud. fra d.d.  
Studienævnet sørger for at ændringen i profilansvaret sendes videre til godkendelse ved fakultetet. 
 
Ændringen er godkendt af Institutleder Nikolaj Malchow-Møller, Institut for Virksomhedsledelse og 
økonomi. 
 
 
6. Indstilling af linjeansvarlig for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA) i Odense 
Studienævnet godkendte, at Jan Møller Jensen udpeges som uddannelsesansvarlig for 
bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA) i Odense gældende for studienævnets valgperiode.  
 
Studienævnet sørger for at ændringen i profilansvaret sendes videre til godkendelse ved fakultetet. 
 
Ændringen er godkendt af Institutleder Simon Torp, Institut for Marketing og Management. 
 
 
7. Godkendelse af foreløbige eksamensdatoer for fag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi 
(kun for de mundtlige og skriftlige eksaminer) 
Den foreløbige eksamensplan for mundtlige og skriftlige eksaminer blev godkendt. Godkendelsen sker 
fordi der ved den tidligere godkendelse af foreløbige eksamensdatoer manglede en dato for den 
mundtlige eksamen i Regnskab.  
 
Den foreløbige eksamensdato for Regnskab er nu fastlagt til at være fra den 20.- 24. juni 2011.  
Studienævnet gør dog opmærksom på, at der kan forekomme ændringer. 
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8. Dispensationer (lukket punkt) 
Til orientering er følgende sager behandlet af studienævnsformanden grundet tidspres i forbindelse med 
eksamen: 
060484 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
080583 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
110686 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
140688 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
190685 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
250889 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
261188 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
 
Ansøgninger behandlet på mødet: 
010786 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – kræver yderligere behandling 
020579 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
030883 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
030885 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
030979 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
050285 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
050774 – Vurdering af optagelse på cand.merc. – afvist  
061283 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
070788 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
070788 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
080584 – Ansøgning om dispensation til vejledning til 2. forsøg til BA-projekt – imødekommet  
080588 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
091074 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
100191 – Ansøgning om linjeskift på HA – imødekommet 
101187 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
110988 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
121288 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
130186 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – kræver yderligere behandling 
150184 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
170582 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
220190 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
220883 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
221086 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – kræver yderligere behandling 
240882 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg til kandidatspecialet – imødekommet 
250184 – Vurdering af optagelse på cand.merc. – afvist 
291183 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
300288 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
300588 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
300588 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
300588 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
310889 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
 
Under dette punkt blev det besluttet, at Per Servais (Studienævnsformand) må træffe afgørelser i 
hastesager omkring for sene eksamenstilmeldinger eller 4. eksamensforsøg, hvis den studerende skal 
have svar inden for 4 dage i/op til eksamensperioden. Beslutningen vil blive tilføjet i studienævnets 
forretningsorden, som vil være et punkt på næste studienævnsmøde.  
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9. Eventuelt 
Der var ingen punkter til eventuelt. 
 
Mødet sluttede kl. 13.00 
 
 
 
 
      Per Servais 
      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
            Studienævnssekretær  
 


