
                                                                                      

 

             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             6. oktober 2011 
 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
den 4. oktober 2011 

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Kristoffer Sehestedt 
Pinholt, Mikkel Askløf, Christina Maj Hegelund (næstformand), Martin Fruergaard Sørensen 
(faglig vejleder), og Sabine Jørgensen (sekretær).  
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 13. september 2011 
Godkendt uden kommentarer.  
 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referater fra diverse møder 
 Godkendelse af fagbeskrivelser – HA erhvervsøkonomisk seminar på 5 og 10 ECTS 
 Godkendelse af fagbeskrivelse – Regnskab på HA 
 Udskrivning af valg i efteråret 2011 
 Referat af Studieledermøde den 6. september 2011 
 Referat fra møde med aftagerpanel 
 Venture Cup – Idekonkurrence for studerende ved Syddansk Universitet 
 Referat og opsamling fra degree møde 29. august 2011  

 
Der var ingen kommentarer til meddelelserne. 
 
 
3. Fagbeskrivelser (fast punkt) 
Studienævnet godkendte følgende fagbeskrivelser for foråret 2012: 
 

FAGTITEL: KOMMENTAR: 
 

Analyse af kvantitative survey data 
(videregående kvantitative analyser) 

Overført til ny skabelon. 
Ændring i undervisningsformen. 
Ændring i prøveformen. 

Enterprice Ressource Planning /ERP-
systemer 

Nyt fag! 

International BtB markedsføring Overført til ny skabelon. 
Ændring i prøveform. 

Internationale markedsrelationer Ingen ændringer. 
 

Kvalitative markedsundersøgelser Overført til ny skabelon. 
Ændring i prøveform. 

Markeds- og kommunikationsanalyse Overført til ny skabelon. 
Ændring i prøveform. 

Markedskommunikation og reklame Overført til ny skabelon. 
Ændring i prøveform. 

Marketing og forbrugeradfærd Overført til ny skabelon. 
Ændring i prøveform. 

Strategi og Organisation Overført til ny skabelon. 
 

Virksomhedens økonomiske styring Overført til ny skabelon. 
Ændring i antal ECTS. 



                                                                                      

 

 
Følgende fagbeskrivelser blev godkendt under forudsætning af, at der under punktet 
”Undervisningsform” tilføjes en anslået timefordeling i forhold til den studerende arbejdsindsats, 
konfrontationstimer, forberedelse osv. 
 

FAGTITEL: KOMMENTAR: 
 

Advanced Management Accounting Overført til ny skabelon. 
Tilføjelse af eksamensbetingelse. 

Advanced Strategy and Organization Theory Overført til ny skabelon. 
Ny fagansvarlig. 
Tilføjelse af eksamensbetingelse. 

Asset Pricing with Fixed Income 
 

Nyt fag! Erstatter Asset Pricing. 

Business Strategy Overført til ny skabelon. 
Ny fagansvarlig. 
Ændring i eksamensbetingelse. 
Præcisering af hjælpemidler (type F) 

Corporate Communication Overført til ny skabelon. 
 

Corporate Strategy and Organization Design Overført til ny skabelon. 
Ændring af eksamensbetingelser. 

Dynamic Investment Strategies  Overført til ny skabelon. 
Tilføjelse af forudsætning. 
Ændring i eksamensform. 

E-marketing Ingen ændringer. 
 

Financial Accounting Engelsk udgave af faget Eksternt Regnskab. 
 

Forretningsprocesser og IT Ny fagansvarlig. 
 

International Management Overført til ny skabelon. 
 

International Marketing Channels Overført til ny skabelon. 
 

It for erhvervsøkonomer Ingen ændringer. 
 

It-værktøjer Ingen ændringer. 
Matematik Ingen ændringer. 
Organisationsforståelse og –kulturanalyse Overført til ny skabelon. 

Afvikles nu i forårssemesteret. 
Ændring i antal ECTS. 
Ændring i eksamenstidspunkt og form.  

Product and Innovation Management Ingen ændringer. 
 

Strategic Issues in Supply Chain Management Ingen ændringer. 

Supply Chain Links and Enterprise Resource 
Planning 

Ingen ændringer. 

 
På flere kandidatfagbeskrivelser var det en forudsætning, at den studerende havde et 
bachelorniveau. Studienævnet mente, at dette var overflødigt, da alle indskrevne studerende burde 
have, hvad der svarer til bachelorniveau. Det er derfor slettet i de berørte fagbeskrivelser. 
 
Fagbeskrivelserne sendes herefter til godkendelse ved Dekanen. 
 



                                                                                      

 

 
Under dette punkt godkendte studienævnet også, at følgende fag kan udbydes som valgfag for HA i 
Generel Erhvervsøkonomi, 6. semester: 

 Virksomhedens økonomiske styring 
 Enterprice Ressource Planning / ERP-systemer 
 Development Economics 
 Miljø- og energiøkonomi 
 Økonomisk vækst i et internationalt perspektiv 

 
Under dette punkt godkendte studienævnet også, hvilke valgfag, der kan udbydes for både de gamle 
og nye cand.merc.-profiler. De godkendte valgfag kan se i bilag til referatet.  
 
 
4. Godkendelse af profilbeskrivelser for cand.merc. 
Studienævnet godkendte følgende nye cand.merc.-profilbeskrivelser, hvor første studiestart er 1. 
februar 2012: 

 Accounting and Finance 
 Brand Managment and Marketing Communication 
 Communication Management and Leadership 
 Corporate Strategy 
 Globalization and Cultural Marketing 
 International Business and Law 
 International Business & Management 
 International Business & Marketing 
 Management Accounting 
 Management of Innovation Processes 
 Management of People 
 Strategy and Organization 

 
Studienævnet har på et tidligere møde godkendt ovenstående profilbeskrivelser. Denne godkendelse 
sker på foranledning af, at bedømmelses- og censurform nu er indskrevet i profilerne, og en mindre 
tilføjelse under punkt 5.3 
 
For følgende profiler er der ændret i en mindre del af teksten under punktet 5.2.: 

 European Business Management 
 Management Accounting 
 Accounting and Finance 
 Global Logistics and Supply Chain Management 

 
Ændringen betyder, at der nu står: 
”Admissions to the programme as of 1st February will commerce with 30 ECTS elective courses. 
Please contact the teacher responsible for study programme”.  
 
Studienævnet mangler stadig at godkende profilbeskrivelserne for cand.merc. Global Logistics and 
Supply Chain Management og cand.merc. European Business Management. Disse vil blive 
godkendt på et senere møde. 
 
Profilbeskrivelserne sendes herefter til godkendelse ved Dekanen. 
 
 
 
 
 



                                                                                      

 

 
5. Dispensationer (lukket punkt) 
010183 – Dispensation til at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen - imødekommet 
010189 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
020480 – Godkendelse af alternativt valgfag udbudt under Samfundsvidenskab – imødekommet 
020486 – Ansøgning om ændring af eksamenssproget i Management Accounting - imødekommet 
020585 – Ansøgning om godk. af alternativt valgfag udbudt under samfundsvidenskab - afvist 
030986 – Godk. af ændring i udenlandsk studieprograms relevans - delvist imødekommet 
050985 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet - imødekommet 
060290 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven - imødekommet 
061187 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
070186 – Ansøgning om fritagelse for eksamensbetingelser - afvist 
070389 – Genbehandling af ansøgning om meritoverførsel – delvist imødekommet 
080583 – Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg - imødekommet 
090683 – Godkendelse af alternativt valgfag udbudt under Samfundsvidenskab - imødekommet 
090886 – Godkendelse af alternativt valgfag udbudt under Samfundsvidenskab - imødekommet 
091090 – Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg - imødekommet 
091090 – Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg - imødekommet 
100185 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet - imødekommet 
101185 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel (led i udveksl.) - imødekommet 
110389 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
120387 – Ansøgning om dispensation til at tage på udlandsophold på 1. semester - imødekommet 
120689 – Godkendelse af alternativt valgfag udbudt under Samfundsvidenskab - imødekommet 
121288 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel (led i udveksl.) - imødekommet 
141085 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprograms relevans - imødekommet 
150388 – Godkendelse af alternativt valgfag udbudt under Samfundsvidenskab - imødekommet 
161086 – ansøgning om at gå til decembereksamen i stedet for januareksamen - afvist 
180787 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
180889 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse meritoverførsel - imødekommet 
191278 – Ansøgning om ekstraordinær reeksamen i Asset Pricing - afvist 
191286 – Ansøgning om ændring af eksamenssproget i Foundations of Strategy - imødekommet 
191286 – Ansøgning om ændring af eksamenssproget i Management Accounting - imødekommet 
220589 – Ansøgning om at forsvare bachelorprojekt i november – kræver yderligere behandling 
250681 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet - imødekommet 
260582 – Ansøgning om godkendelse af 5. eksamensforsøg – kræver yderligere behandling 
270385 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse meritoverførsel - imødekommet  
290187 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprograms relevans - imødekommet 
290585 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel - delvist imødekommet 
290884 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet  
300887 – Godkendelse af alternativt valgfag udbudt under Samfundsvidenskab – imødekommet 
 
Sager behandlet af studienævnsformanden grundet tidspres: 
070279 – Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspeciale – imødekommet 
090889 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
240990 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      

 

 
6. Eventuelt 
Der var ingen punkter under Eventuelt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.00. 
   
 
   
    Per Servais 
    Studienævnsformand  / Sabine Jørgensen 
           Studienævnssekretær  


