
                                                                                      

 

             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             8. december 2011 
 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
den 6. december 2011 

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Christina Maj 
Hegelund (næstformand), Sisse Carlsen (faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær).  
 
Fraværende med afbud: Mikkel Askløf 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 8. november 2011 
Referatet blev godkendt uden kommentarer.  
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referater fra diverse møder 
 Referat af institut- og studieledermøde 
 Godkendelse af profilbeskrivelse for cand.merc. – Global Logistics and SCM 
 Orientering om/ACE’s godkendelse af ny bacheloruddannelse tilhørende Studienævn for 
  Erhvervsøkonomi, Odense 
 Udsættelse af afleveringsfrist for de erhvervsøkonomiske seminarer på HA 
 Høringssvar vedr. bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb 
 Uddannelsesministeriet indkalder kandidater til Forskningskommunikationsprisen 2012 
 Ansøgningsfrister til degree-uddannelser 
 Praktisk kursus i undervisningspædagogik for nye undervisere 

 
Der var ingen kommentarer til meddelelserne. 
 
3. Ændring i linjebeskrivelserne for HA i Generel Erhvervsøkonomi og International 
Business - gældende fra 1. september 2012 for årgangene 2010, 2011 og fremefter 
HA i Generel Erhvervsøkonomi – gældende for årgangene 2010, 2011 og fremefter: 
Studienævnet godkendte, at der på 6. semester skal vælges imellem Strategi og Marked eller 
Markedskommunikation og Reklame.  
 
HA i International Business – gældende for årgangene 2010, 2011 og fremefter: 
Studienævnet godkendte, at der på 6. semester skal vælges imellem International Økonomi eller 
Markedskommunikation og Reklame.  
 
Dette træder først i kraft fra og med foråret 2013.  
 
Studienævnssekretæren sørger for, at det bliver sendt til endelig godkendelse ved fakultetet. 
 
4. Ændring i profilbeskrivelsen for cand.merc. Accounting and Finance, start Feb. 2012 
Studienævnet godkendte følgende ændringer i profilbeskrivelsen:  

 Faget Advanced Corporate Finance erstatter Advanced Corporate Finance and Derivatives 
 Faget Asset Pricing erstatter Asset pricing and Fixed Income 
 Faget Dynamic Asset Allocation erstatter Dynamic Investment Strategies.  

 
Studienævnssekretæren sørger for, at ændringerne i profilbeskrivelsen sendes til godkendelse ved 
fakultetet.  
 



                                                                                      

 

5. Godkendelse af profilbeskrivelsen for cand.merc. European Business Management med 
start 1. februar 2012 
Studienævnet godkendte profilbeskrivelsen uden kommentarer.  
 
Profilbeskrivelsen sendes til endelig godkendelse ved fakultetet. 
 
6. Ændring af studienævnsforankring på 3 kandidatfag 
Studienævnet godkendte at studienævnsforankringen af følgende fag flyttes til Studienævn for 
Økonomi: 
Advanced Corporate Finance and Derivatives (udbudt efteråret 2011) 
Asset Pricing and Fixed Income (udbudt foråret 2012) 
Dynamic Investment Strategies (udbudt foråret 2012) 
 
De tre fag vil i løbet af foråret ændre fagtitler, således at det passer med de ændringer, der netop er 
godkendt på profilen i Accounting and Finance. 
 
7. Evaluering af bachelorprojekter og kandidatspecialer (lukket punkt) 
Studienævnet havde ingen kommentarer til de evalueringsskemaer, der var indsendt efter endt 
bachelorprojekt- og specialeforsvar. Alle evalueringer var gode, og der var ingen kritiske 
kommentarer. 
 
8. Undervisningsevaluering (lukket punkt) 
Studienævnet gennemgik evalueringsresultater og rapporter for følgende fag: 
Finansiel Risikostyring 
Organisation (Organisation med videnskabsteori) 
Kvantitative analyseredskaber, del 1 
International Entrepreneurship 
 
Studienævnet havde ingen kommentarer til ovennævnte evalueringer.  

 
9. Dispensationer (lukket punkt) 
011188 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
020189 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte linjefag – imødekommet 
020588 – Ansøgning om særlig eksamensforhold – imødekommet 
021186 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
021186 – Ansøgning om individuel eksamensdato grundet udenlandsophold – yderligere behandl. 
021186 – Ansøgning om ændring af bedømmelse i kandidatfag – afvist 
030491 – Ansøgning om dispensation til at flytte eksamen fra januar til februar – afvist 
040489 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
041287 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte linjefag – imødekommet 
050489 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
050985 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale – imødekommet 
060788 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
061283 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
070186 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 
070389 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
070988 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
080583 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
080588 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
090486 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
090588 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
091090 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
091187 – Ansøgning om dispensation til decembereksamen – imødekommet 



                                                                                      

 

100688 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte linjefag – imødekommet 
100887 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelser – afvist 
101187 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte linjefag – imødekommet 
110390 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
110587 – Ansøgning om dispensation til at følge faget Markedskommunikation – imødekommet 
110689 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
121154 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale – imødekommet 
131188 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
180188 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
181084 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte linjefag – imødekommet 
190185 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale – imødekommet 
190681 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale – imødekommet 
190784 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
200786 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
201186 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
210682 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
220883 – Ansøgning om dispensation til at flytte eksamen fra januar til februar – imødekommet 
231189 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
240390 – Ansøgning om individuel eksamensdato grundet rejse – imødekommet 
240687 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – afvist  
241287 – Ansøgning om ændring af bedømmelsesform – imødekommet 
250889 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
260585 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
261084 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
270588 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
290985 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
291085 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
300786 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
300786 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
300786 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte linjefag – imødekommet 
 
Til orientering er følgende behandlet i en e-mailbaseret høringsrunde i studienævnet: 
010486 – Ansøgning om dispensation i forbindelse med eksamen grundet ferie – afvist 
020784 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
020790 – Ansøgning om dispensation i forbindelse med eksamen grundet ferie – afvist 
031181 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for speciale – imødekommet 
040489 – Ansøgning om særlige eksamensforhold – imødekommet 
150786 – Ansøgning om disp. til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
170291 – Ansøgning om dispensation i forbindelse med eksamen grundet ferie – afvist 
171087 – Ansøgning om dispensation i forbindelse med eksamen grundet ferie – afvist 
180188 – Ansøgning om tilladelse til at obligatorisk fag skal erstattes af andet – afvist 
190388 – Ansøgning om dispensation i forbindelse med eksamen grundet ferie – afvist 
190689 – Ansøgning om dispensation i forbindelse med eksamen grundet ferie – afvist 
250587 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold – delvist imødekommet 
270988 – Ansøgning om forlænget tid til eksamen og ændring af sprog – imødekommet  
290890 – Ansøgning om dispensation i forbindelse med eksamen grundet ferie – afvist 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      

 

 
10. Eventuelt 
Til orientering: 
Mogens Nielsen overtager linjeansvaret for HA i Generel Erhvervsøkonomi. 
 
Per Servais orienterede om ”de studerende i centrum” og om en ”idébank” vedrørende motiverende 
undervisning. Opfordringen sendes ud til de profil- og linjeansvarlige. 
 
Studienævnet drøftede endnu et orienteringsmøde for de studerende om mulighederne for 
kandidatuddannelser på et andet universitet. Studielederen sender en opfordring videre til fakultetet 
om at begrænse antallet af informationsmøder og ønsket om øget synlighed for SDU’s uddannelser 
på dette område. 
 
Der blev også spurgt til, om der vil ske en opgradering af de PC faciliteter, som stilles til rådighed 
for de studerende. Studienævnet vil sende forespørgslen videre til fakultetet.  
 
Tillægsdagorden: 
 
11. Behandling af klage (lukket punkt) 
Der har været en henvendelse vedr. en undervisers kompetence. Henvendelse sendes videre til 
Institutlederen. 
 
Mødet sluttede kl. 13.20. 
 
 
       
        
         Per Servais 
         Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
              Studienævnssekretær  
 


