
                                                                                      

 

             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             9. november 2011 
 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
den 8. november 2011 

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Mikkel Askløf, 
Christina Maj Hegelund (næstformand), Rie Holm (faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær).  
 
Fraværende med afbud: Kristoffer Sehestedt Pinholt 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 4. oktober 2011 
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referater fra diverse møder 
 Fakultetets godkendelse af fagbeskrivelser for foråret 2012 
 Folder til orientering: ”Livet som universitetsstuderende” 
 Årsberetning for 2010-2011 censorformandskabet 
 Orientering om undervisningseval. E11, iht. studienævnets godkendte evalueringsstrategi 
 Orientering om politik for digitale skriftlige stedprøver ved samfundsvidenskab 
 Studienævnets svar til fakultetet vedr. høring om procedurer ved afvikling af eksamener  
 Fakultetets godkendelse af nye cand.merc.-profilbeskrivelser med opstart feb. 2012 
 Svar på høring om kvalificering af de studerende i centrum 

 
Der var ingen kommentarer til meddelelserne.  
 
3. Status på handlingsplan vedr. studie- og undervisningsmiljøvurdering UMV2010 
Studienævnet havde ingen kommentarer til status på handlingsplanen.  
 
4. Godkendelse af forelæsningsplaner, foråret 2012 
Studienævnet godkendte forelæsningsplanerne for foråret 2012 uden nogen kommentarer. 
 
5. Dimittendanalyser 2009 + 2010 
Studienævnet kommenterede, at mange af dimittenderne gerne så, at der var mere praktik i deres 
uddannelse, i sær på HA-studiet.  
Det blev påpeget, at dimittendanalyserne er foretaget for studerende, som har fulgt den gamle HA-
studieordning, og at der på den nye HA-studieordning er en større fleksibilitet i forhold til praktik. 
 
Studienævnet havde ingen øvrige kommentarer. 
 
6. Oplæg/inspiration til indsats for øget optag på kandidatuddannelserne 
Studienævnet diskuterede det tilsendte oplæg med henblik på en øget indsats for et højere optag på 
kandidatuddannelsen. Studienævnet vurderede, at bedre/flere informationsmøder er vejen frem. 
 
7. Overgangsordning for Global Manufactoring Management og P-ingeniører til cand.merc. 
Studienævnet godkendte overgangsordningen for Global Manufactoring Management og 
overgangsordningen for P-ingeniører til cand.merc.  
 
 
 
 



                                                                                      

 

 
8. Godkendelse af profilbeskrivelsen for ny cand.merc.-profil med start 1. februar 2012 
Studienævnet havde ingen kommentarer til profilbeskrivelsen for cand.merc. i Global Logistics and 
Supply Chain Management, og godkendte dermed profilbeskrivelsen. Profilbeskrivelsen sendes 
herefter til godkendelse ved fakultetet. 
 
9. Dispensationer (lukket punkt) 
010587- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
010691- Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
011284- Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
011287- Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
020486- Ansøgning om ændring af eksamenssproget – imødekommet 
020487- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
020779- Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet – imødekommet 
050988- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
050988- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
050988- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
070186- Ansøgning om disp. til fritagelse for obligatoriske opgaver – kræver yderligere behandl. 
070389- Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
070687- Ansøgning om ændring af eksamenssproget – imødekommet 
080588- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
080588- Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
080789- Ansøgning om dispensation for prøveform – imødekommet 
090590- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
100786- Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
101088- Ansøgning om ændring af eksamenssproget – imødekommet 
101088- Ansøgning om ændring af eksamenssproget – imødekommet 
101088- Ansøgning om ændring af eksamenssproget – imødekommet 
110485- Ansøgning om dispensation til en ændret bedømmelsesform – imødekommet 
110689- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
110689- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
120986- Ansøgning om støtte til studenterekskursion – imødekommet  
121154- Udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet – kræver yderligere behandling 
130387- Ansøgning om ændring af eksamenssproget – imødekommet 
140385- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
140488- Ansøgning om dispensation til en ændret bedømmelsesform – imødekommet 
140688- Ansøgning om ændring af eksamenssproget – imødekommet 
140688- Ansøgning om ændring af eksamenssproget – imødekommet 
141289- Ansøgning om ændring af eksamenssproget – imødekommet 
150786- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
151188- Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
160688- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel samt dispensation – imødekommet 
180188- Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
191286- Ansøgning om ændring af eksamenssproget – imødekommet 
200888- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
201286- Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
210587- Ansøgning om ændring af eksamenssproget – imødekommet 
210589- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
220190- Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
220684- Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
220887- Ansøgning om dispensation til særlige eksamensforhold – imødekommet 
230386- Ansøgning om tilladelse til at deltage i decembereksamen 2011 – imødekommet  
240487- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 



                                                                                      

 

 
240986- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
240988- Ansøgning om dispensation til at erstatte linjefag – imødekommet 
240988- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
241285- Ansøgning om disp. til individuel ekstraordinær eksamen – imødekommet  
250784- Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
280687- Ansøgning om ændring af eksamenssproget – imødekommet 
280687- Ansøgning om ændring af eksamenssproget – imødekommet 
300588- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
301075- Ansøgning om dispensation til særlige eksamensforhold – imødekommet 
301188- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
 
Sager behandlet af i en e-mailbaseret høringsrunde grundet tidspres: 
130186 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – afvist 
060787 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – afvist 
030986 – Disp. til at deltage i februareksamen uden deltagelse i januareksamen – afvist 
290674 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – afvist 
240480 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – afvist 
240487 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – afvist 
010183 – Ansøgning om godkendelse af ny fagkombination – imødekommet 
061184 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
210587 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet  
050985 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
060591 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
220589 – Ansøgning om disp. til at aflevere bachelorprojekt i november – imødekommet  
100288 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
070189 – Ansøgning om dispensation til en individuel prøveform - imødekommet 
 
 
10. Eventuelt 
Jan Møller Jensen forespurgte om det var muligt at udsætte afleveringsfristen for de 
erhvervsøkonomiske seminarer, fordi de studerende har fået tildelt vejledere meget senere end det 
var angivet i fagbeskrivelsen, og er derfor blevet forsinket i seminarforløbet. 
Studienævnssekretæren undersøger mulighederne. 
 
Mødet sluttede kl. 13.15. 
 
 
 
     
         Per Servais 
         Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
              Studienævnssekretær  
 
 
   
 
    


