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           STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI I ODENSE
           11. februar 2011 
   
 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 8. februar 2011  

 
 

Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Anders Steffen, Christina 
Maj Hegelund, og Sabine Jørgensen (sekretær) 
 
Fraværende med afbud: 
Kristoffer Sehestedt Pinholt 
Mona Maoued (sekretær) 
 
 
1. Godkendelse af referat af konstituerende møde den 18. januar 2011 
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
Godkendelse af referat af møde den 18. januar 2011 
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referater fra diverse møder 
 Indstilling af formand i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense 
 Indstilling af næstformand i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense 
 Indstilling af studieleder for Erhvervsøkonomi i Odense 
 Godkendelse af studieordning og linjebeskrivelser for HA, årgang 2009, ny 
  studieordningsskabelon 
 Grund- og temakurser i foråret 2011 for faglige vejledere 

 
Per Servais kunne informere om, at han har meddelt Fakultetet, at han ikke ønsker, at fortsætte som 
koordinerende studieleder for erhvervsøkonomi. 
 
3. Fagbeskrivelser  
Analyse af kvantitative survey data (Videregående kvantitative analyser): 
På foranledning af Studienævn for Jura er der udarbejdet en fagbeskrivelse på 3,75 ECTS. Denne 
fagbeskrivelse er kun gældende for HA(jur)-studerende.  
 
I forhold til fagbeskrivelsen på 5 ECTS, hvor prøveformen er en projektopgaven på max. 20 sider for 1 
person og max. 25 sider for 2 personer, eksklusiv indholdsfortegnelse og bilag, er prøveformen for 
fagbeskrivelsen på 3,75 ECTS en projektopgave på max. 15 sider for 1 person og max. 20 sider for 2 
personer, eksklusiv indholdsfortegnelse og bilag. 
 
I forhold til litteraturen er det i fagbeskrivelsen for 3,75 ECTS præciseret, hvilken litteratur, der skal 
bruges, hvor i fagbeskrivelsen for 5 ECTS er der kun fremsat eksempler. 
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Studienævnet godkendte følgende forslag til udbud af valgfag for HA 5. og 6. semester (efterår 
2011/forår 2012): 
 
Linje: Fagtitel: Efterår: Forår: Udbudt af: 
HA-SK Public Relations & Issues 

Management 
x  Studienævn for 

Erhvervsøkonomi 
Kultursociologi (forventet) x  Studienævn for cand.negot. 
HRM (forventet) x  Studienævn for cand.negot. 
Institutionel økonomi x  Studienævn for Økonomi 
The Economics of European 
Integration 

x  Studienævn for Økonomi 

Labour Market Economics x Studienævn for Økonomi
Medievalg og Planlægning  x Studienævn for 

Erhvervsøkonomi 
Development Economics  x Studienævn for Økonomi 
Økonomisk vækst i et internationalt 
perspektiv 

 x Studienævn for Økonomi 

 
HA-IB Global Handel & Produktion 

(forventet) 
x  Studienævn for cand.negot. 

Brand Management x  Studienævn for 
Erhvervsøkonomi 

Kultursociologi (forventet) x  Studienævn for cand.negot. 
HRM (forventet) x  Studienævn for cand.negot. 
Public Relations & Issues 
Management 

x  Studienævn for 
Erhvervsøkonomi 

International Management 
(bachelor/kandidat) 

 x Studienævn for 
Erhvervsøkonomi 

Institutionel økonomi x  Studienævn for Økonomi 
Markedskommunikation & Reklamer  x Studienævn for 

Erhvervsøkonomi 
Markeds & Kommunikationsanalyse  x Studienævn for 

Erhvervsøkonomi 
Development Economics  x Studienævn for Økonomi 
Økonomisk vækst i et internationalt 
perspektiv 

 x Studienævn for Økonomi 

 
HA-GE Finansiel Risikostyring x  Studienævn for 

Erhvervsøkonomi 
Videregående årsregnskab 
(forventet) 

x  ? 

Logistics and Optimization x  Studienævn for 
Erhvervsøkonomi 

Economics of European Integration x  Studienævn for Økonomi 
Labour Market Economics x Studienævn for Økonomi
Seminar  x   
Virksomhedens økonomiske styring  x Studienævn for 

Erhvervsøkonomi 
International Management 
(bachelor/kandidat) 

 x Studienævn for 
Erhvervsøkonomi 

Strategi og marked   x Studienævn for Økonomi 
International Økonomi  x Studienævn for Økonomi 
Økonomisk vækst i et internationalt 
perspektiv 

 x Studienævn for Økonomi 
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Fag udbudt af Studienævn for Økonomi, Studienævn for cand.negot. og Det Tekniske Fakultet er 
foreløbige, og forventes endelig afklaret primo marts 2011.  
 
Udbud af forhåndsgodkendte valgfag for cand.merc., efteråret 2011: 
Se bilag til referat. Fag udbudt af Studienævn for Økonomi og Studienævn for cand.negot. er foreløbige, 
og forventes endelig afklaret primo marts 2011.  
 
Studienævnet godkendte forslaget til valgfag for cand.merc. i efteråret 2011. 
 
3a. Fagbeskrivelsesskabeloner 
Fakultetet har udarbejdet nye fagbeskrivelsesskabeloner, som skal sikre, at alle krav i forhold til 
kvalifikationsrammen, solotaksonomien, akkreditering osv. bliver overholdt. Studienævnet modtog de 
nye skabeloner mandag den 7. februar 2011 sammen med en vejledning til det administrative arbejde 
omkring det. 
 
I materialet var der en konceptbeskrivelse for Roadshow. Fakultetets pædagogiske enhed og 
studielederne foretager en rundtur (Roadshow) på alle institutter, hvor de fagansvarlige kan udfylde de 
nye skabeloner, og samtidig få vejledning hertil. I den forbindelse skal der også tænkes i læringsmål og 
nye prøveformer, bl.a. universitetets beslutning om, at alle eksamener pr. 1. januar 2012 skal være 
digitale.  
 
I forbindelse med de digitale eksamener efterlyser studienævnet en klarere definition af ”Digitale 
eksamener”. Studienævnet mener ikke, at det fremgår tydeligt, hvad det indebærer. Per Servais vil 
kontakte fakultetet herom. 
 
Studienævnet havde ingen øvrige kommentarer til punktet. 
 
4. Sprogtest for internationale studerende 
Studienævnet har tidligere haft en regel om, udenlandske studerende fra lande udenfor EU/EØS og hvor 
modersmålet ikke er engelsk, men som har været indskrevet 1 år eller mere ved en dansk institution, 
ikke var påkrævet beståede sprogtest. Desværre oplever studienævnet og flere forelæsere, at flere og 
flere udenlandske studerende ikke har et særlig godt engelskkendskab. 
 
Studienævnet har derfor besluttet at annullere denne regel. Det betyder, at udenlandske studerende fra 
lande udenfor EU/EØS, og hvor modersmålet ikke er engelsk skal have bestået en sprogtest enten i form 
at TOEFL med en score på min. 575 papirbaseret, computerbaseret på min. 230 og internetbaseret på 
min. 88 eller IELTS med en score på min. 6,5. Denne beslutning er gældende fra den 8. februar 2011 og 
fremefter. 
 
Studienævnet fastholder, at udenlandske studerende, der søger om optagelse på cand.merc., og som har 
gennemført den direkte adgangsgivende eksamen i EU/EØS, USA, Australien eller New Zealand ikke 
afkræves sprogtests. 
 
Studienævnssekretæren sørger for at oplyse Det Internationale Kontor om ændringen.  
 
Per Servais oplyste desuden om, at der rent administrativt og i samarbejde med Det Internationale 
Kontor arbejdes på at lette proceduren for behandlingen af ansøgninger om optagelse på cand.merc. for 
de udenlandske studerende. Ønsket er, at ansøgninger om optagelse på cand.merc. sendes direkte fra Det 
Internationale Kontor til de profilansvarlige, som vurderer sagen, og sender svaret direkte til Det 
Internationale Kontor. Tidligere blev alle sager, efter vurdering ved de profilansvarlige, sendt til en 
ekstra vurdering i studienævnet, som derefter sendt svaret til Det Internationale Kontor, som så sendte 
svaret til de studerende.  
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5. Dispensationer 
Til orientering er følgende sager behandlet af studienævnsformanden grundet tidspres: 
280588 – Ansøgning om dispensation til at opskrive ECTS-værdi på faget ISM – imødekommet 
311089 – Ansøgning om overflytning fra HA i Kolding til HA i Odense – imødekommet 
130386 – Ansøgning om overførsel af valgfag til konstituerende – afvist 
130386 – Disp. til at deltage i februar-eksamen uden deltagelse i januar-eksamen – imødekommet 
141289 – Ansøgning om tidligere eksamensstart end den fastlagte – imødekommet  
021290 – Ansøg. om disp. til deltagelse i reeksamen uden deltage i ordinær eksamen – imødekommet 
210690 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet  
060789 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet  
070184 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
070486 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet  
131188 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet  
010387 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet  
300487 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet  
120987 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet  
211187 – Ansøg. om disp. til deltagelse i reeksamen uden deltage i ordinær eksamen – imødekommet 
211188 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet  
060991 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet  
280587 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet  
240589 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet  
140589 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet  
030290 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet  
020789 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet  
 
Sager behandlet som e-mailbaseret høring i studienævnet: 
Optagelse for udenlandske studerende: 
090787 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Marketing, Glob. & Comm. – afvist  
091187 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Strategy & Organization – imødekommet  
100284 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Marketing, Glob. & Comm. – afvist 
131182 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Marketing, Glob. & Comm. – afvist 
200686 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Marketing, Glob. & Comm. – afvist  
260889 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Marketing, Glob. & Comm. – afvist  
280568 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Marketing, Glob. & Comm. – afvist 
Optagelse for danske studerende: 
190784 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Strategy & Organization – imødekommet  
 
Sager om dispensationer i forbindelse med eksamen: 
011188 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg  
040287 – Vurdering af ansøgning om optagelse på cand.merc. – afvist - supplering 
040987 – Ansøg. om disp. til deltagelse i reeksamen uden deltage i ordinær eksamen – imødekommet 
041089 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg  
050388 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg  
061286 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg  
070186 – Ansøg. om deltagelse i feb.eksamen grundet sammenfald med anden eksamen - imødekommet 
080583 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg  
101189 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg  
150383 – Vurdering af ansøgning om optagelse på cand.merc. – imødekommet  
180880 – Vurdering af ansøgning om optagelse på cand.merc. – afvist 
180880 – Vurdering af ansøgning om optagelse på cand.merc. – imødekommet  
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180986 – Ansøg. om disp. til deltagelse i reeksamen uden deltage i ordinær eksamen – imødekommet 
210587 – Ansøg. om deltagelse i feb.eksamen grundet sammenfald med anden eksamen - imødekommet 
210690 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg  
210987 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg  
211187 – Ansøg. om disp. til deltagelse i reeksamen uden deltage i ordinær eksamen – imødekommet 
211187 – Dispensation til at erstatte Brand Management (gl. ordn) – imødekommet   
220283 – Ansøgning om profilskift på cand.merc. – imødekommet  
230287 – Vurdering af ansøgning om optagelse på cand.merc. – imødekommet  
240982 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg  
251282 – Ansøg. om deltagelse i feb.eksamen grundet sammenfald med anden eksamen - imødekommet 
260778 – Ansøg. om disp. til deltagelse i reeksamen uden deltage i ordinær eksamen – imødekommet 
261188 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg  
271189 – Ansøg. om disp. til deltagelse i reeksamen uden deltage i ordinær eksamen – imødekommet  
271189 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg  
280284 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg  
281088 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg  
290585 – Ansøg. om deltagelse i feb.eksamen grundet sammenfald med anden eksamen - imødekommet 
300191 – Ansøgning om linjeskift fra HA i Kolding til HA i Odense – imødekommet  
 
Ansøgninger behandlet på mødet: 
010183 – Ansøgning om godkendelse af ny fagkombination – imødekommet 
010480 – Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg – imødekommet  
010480 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
021186 – Ansøgning om fritagelse for obligatoriske opgaver – imødekommet 
050785 – Ansøgning om fritagelse for udarbejdelse af praktikrapport – afvist 
060888 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet  
060890 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
071289 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet   
080582 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
080588 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
100285 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
101289 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
110384 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
110479 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
120485 – Ansøgning om at tage eksamen i M.A. på dansk i stedet for engelsk – imødekommet  
120583 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
120987 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
130686 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag - imødekommet 
140880 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet  
141184 – Godkendelse af praktikophold i udlandet – kræver ikke behandling i studienævnet 
151286 – Vurdering af optagelse på cand.merc. int. Marketing – kræver yderligere behandling 
151286 – Vurdering af optagelse på cand.merc. MGC. – kræver yderligere behandling 
170182 – Ansøgning om dispensation til at udfærdige 2. obl. opgave i BDIM – imødekommet 
180587 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
190286 – Ansøg. om individuel bedømmelsesform for Corporate Communication – imødekommet 
190587 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
210986 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet  
211187 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
211187 – Dispensation til at erstattet faget Brand Management – imødekommet  
220286 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
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220688 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
240184 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
241285 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet  
250586 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet  
250684 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
260486 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 
290387 – Ansøgning om et 4. gangs eksamensforsøg – imødekommet  
290585 – Ansøgning om dispensation ifm. bachelorprojekt og det mundtlige forsvar – imødekommet 
300487 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet  
310589 – Vurdering af overflytning fra HA i Slagelse til HA i Odense – imødekommet 
 
6. Eventuelt 
Der var ingen punktet til eventuelt.  
 
Mødet sluttede kl. 13.05. 
 
 
 
 
 
      Per Servais 
      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
            Studienævnssekretær  
 


