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           STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI I ODENSE
           26. januar 2011 
   
 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 18. januar 2011  

 
 

Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Anders Steffen, Kristoffer 
Sehestedt Pinholt, Christina Maj Hegelund, Mona Maoued (sekretær) og Sabine Jørgensen (sekretær) 
 
 
Mogens Nielsen forlod mødet kl. 13.15 grundet eksamen. 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 7. december 2010 
Godkendt uden kommentarer. 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referater fra diverse møder 
 Opdatering af regelsamling 
 Orientering om valgte medlemmer til Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense 
 Orientering om oversatte kandidat-sider lagt på nettet 

 
3. Fagbeskrivelser  
Skatteret: 
Faget udbydes som valgfag på 6. semester for HA og Oecon. 
Faget ændres til delvis samlæsning med HA(jur)-studerende. Dette betyder, at følgende emner er slettet 
fra fagbeskrivelsen: 
Ejendomsavancebeskatning 
Kursgevinstbeskatning 
Aktieavancebeskatning 
 
Samtidig ændres undervisningsformen således, at der er 3 forelæsningstimer ugentligt i et semester (10 
uger). Tidligere var der 2 forelæsningstimer ugentligt i et semester (15 uger). 
 
Studienævnet godkendte ændringerne og sender det til endelig godkendelse ved Fakultetet. 
 
Jura: 
Ændring i eksamensformen:  
Tidligere var det meningen, at den skriftlige eksamen i faget Jura skulle afvikles i computerlokaler.  
Det er nu ændret til, at de studerende må medbringe egen pc til eksamen i stedet for at benytte de 
computere, der stilles til rådighed af SDU. Baggrunden for dette er, at Campus Slagelse ikke har 
mulighed for at stille computere til rådighed for de studerende. 
 
Studienævnet godkendte ændringen. Ændringen har været til høring i de øvrige campusbyer (Slagelse, 
Kolding og Esbjerg), som alle godkendte den. 
 
Ændringen sendes til endelig godkendelse ved Fakultetet. 
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Erhvervsjura:  
Ændring i eksamensformen:  
Tidligere var det meningen, at den skriftlige eksamen i faget Jura skulle afvikles i computerlokaler.  
Det er nu ændret til, at de studerende må medbringe egen pc til eksamen i stedet for at benytte de 
computere, der stilles til rådighed af SDU. Baggrunden for dette er, at Campus Slagelse ikke har 
mulighed for at stille computere til rådighed for de studerende. 
 
Studienævnet godkendte ændringen. Ændringen har været til høring i de øvrige campusbyer (Slagelse, 
Kolding og Esbjerg), som alle godkendte den. 
 
Ændringen sendes til endelig godkendelse ved Fakultetet. 
 
4. Strategiplan for Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense 2011-2014 
Studielederen havde udarbejdet en strategiplan for Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense 2011-14. 
Studienævnet havde kun nogle få kommentarer til planen. De studerende så gerne 1 til 2 
gæsteforelæsninger i kurserne for at understrege relevansen af emnerne. 
 
Studienævnet tiltrådte strategiplanen med mindre korrekturændringer. 
 
5. Optag på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi på baggrund af professionsbachelor 
Studielederen havde udarbejdet en oversigt med fremtidige vejledende krav til supplering for 
Professionsbachelorer til visse profiler på cand.merc. gældende for Studienævn for Erhvervsøkonomi i 
Odense. Forslagene havde været hørt at de profilansvarlige. Studienævnet så gerne, at suppleringsfagene 
i fremtiden kunne gennemføres som sommerskolekurser og at overgang fra HD også blev omfattet af 
ordningen. Studienævnet havde derudover nogle få kommentarer af ren korrekturmæssig karakter.  
 
Med de få rettelser godkendte studienævnet de vejledende supplerende krav.  
 
6. Dispensationer (lukket punkt) 
010587 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprograms relevans - imødekommet 
010982 – Ansøgning om opskrivning af antal ECTS på faget Int. Service Management - imødekommet 
030275 – Vurdering af ansøg. om optagelse på cand.merc. i Strategi og Organisation - imødekommet 
030586 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
031181 – Ansøgning om dispensation for manglende studieaktivitet - imødekommet 
040384 – Ansøg. om deltagelse i feb.eksamen grundet sammenfald med anden eksamen - imødekommet 
050282 – Vurdering af ansøg. om optagelse på cand.merc. i Strategi og Organisation - imødekommet 
061078 – Vurdering af ansøgning om optagelse på cand.merc. - imødekommet 
070978 – Ansøgning om dispensation for manglende studieaktivitet - imødekommet 
090886 – Ansøgning om ændring af eksamenssproget - imødekommet 
110468 – Vurdering af ansøgning om optagelse på cand.merc. i global logistik & SCM - imødekommet 
110983 – Vurdering af ansøg. om optagelse på cand.merc. i Strategi og Organisation - imødekommet 
120582 – Vurdering af ansøg. om optagelse på cand.merc. i Marketing, Glob. & Comm. - afvist 
121184 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit - imødekommet 
130184 – Vurdering af ansøgning om optagelse på cand.merc. - imødekommet 
140886 – Ansøgning om godkendelse af alternativ valgfag - imødekommet 
150186 – Vurdering af ansøgning om optagelse på cand.merc. i global logistik & SCM - afvist 
150586 – Ansøgning om godkendelse af alternativ valgfag - imødekommet 
151085 – Vurdering af ansøg. om optagelse på cand.merc. i Marketing, Glob. & Comm. - imødekommet 
151285 – Vurdering af ansøgning om optagelse på cand.merc. - imødekommet 
160579 – Ansøgning om dispensation for manglende studieaktivitet – imødekommet 
170185 – Ansøgning om dispensation for manglende studieaktivitet - imødekommet 
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170881 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit - imødekommet 
170984 – Ansøgning om dispensation - afvist 
170984 – Vurdering af ansøg. om optagelse på cand.merc. i Strategi og Organisation - imødekommet 
180183 – Ansøgning om udsættelse af 1. årsprøven - imødekommet 
180485 – Vurdering af ansøgning om optagelse på cand.merc. - imødekommet 
180579 – Ansøgning om dispensation for manglende studieaktivitet – kræver yderligere behandling 
191282 – Ansøgning om dispensation til færdiggørelse af studiet - imødekommet 
201186 – Ansøg. om deltagelse i feb.eksamen grundet sammenfald med anden eksamen - imødekommet 
210585 – Ansøgning om godkendelse af alternativ valgfag - imødekommet 
211181 – Ansøgning om dispensation for manglende studieaktivitet - imødekommet 
211181 – Disp. til at erstatte EDB i eø. persp. med It for erhvervsøkonomer - imødekommet 
211181 – Disp. til at erstatte Finansiering (gl. ordn.) med Finansiering (ny ordn.) - imødekommet 
231271 – Ansøgning om dispensation for manglende studieaktivitet – henvist til faglig vejleder 
241187 – Ansøgning fjernelse af linjebetegnelse på HA-studiet - imødekommet 
250682 – Ansøgning om opskrivning af antal ECTS på faget Int. Service Management - imødekommet 
250784 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit - imødekommet 
250788 – Ansøgning om godkendelse af alternativ valgfag - imødekommet 
251282 – Ansøg. om deltagelse i feb.eksamen grundet sammenfald med anden eksamen - imødekommet 
270273 – Ansøgning om dispensation for manglende studieaktivitet - imødekommet 
270866 – Ansøgning om tilladelse til at aflevere eksamensopgave elektronisk - imødekommet 
270884 – Vurdering af ansøgning om optagelse på cand.merc. - afvist, der kræves supplering  
270971 – Vurdering af ansøgning om optagelse på cand.merc. - afvist, der kræves supplering  
281173 – Ansøgning om dispensation for manglende studieaktivitet - imødekommet 
290186 – Ansøgning om dispensation til at påbegynde cand.merc. før bestået fag – Indstilling sendt til 
Eksamenskontoret 
290487 – Ansøgning om ændring af prøveformen i International Entrepreneurship - imødekommet 
291085 – Dispensation til deltagelse i eksamen uden at opfylde eksamensbetingelserne - imødekommet 
311082 – Ansøg. om deltagelse i feb.eksamen grundet sammenfald med anden eksamen - imødekommet 
 
Dispensationer i høring / formandsgodkendt siden sidste møde (lukket punkt) 
250984 - Ansøg. om ændring af eksamensform i faget Internationale markedsrelationer - imødekommet 
010479 - Dispensation for eksamensbetingelserne i faget Entrepreneurship & F. - imødekommet 
071290 - Dispensation for eksamensbetingelserne i faget Entrepreneurship & F. - imødekommet 
101090 - Dispensation for eksamensbetingelserne i faget Entrepreneurship & F. - imødekommet 
260588 - Ansøgning om dispensation til at deltage i januareksamen 2011 - imødekommet 
241283 - Ansøgning om dispensation til at deltage i februareksamen 2011 - imødekommet 
170179 - Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
050690 - Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for eksamensopgave - imødekommet  
050689 - Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for eksamensopgave - imødekommet  
120689 - Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for eksamensopgave - imødekommet  
200488 - Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for eksamensopgave - imødekommet  
120987 - Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for eksamensopgave - imødekommet  
191288 - Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for eksamensopgave - imødekommet  
300786 - Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for eksamensopgave - imødekommet  
020986 - Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for eksamensopgave - imødekommet  
020989 - Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for eksamensopgave - imødekommet  
080588 - Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for eksamensopgave - imødekommet  
061286 - Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for eksamensopgave - imødekommet  
030883 - Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for eksamensopgave - imødekommet  
100588 - Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for eksamensopgave - imødekommet  
120977 - Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for eksamensopgave - imødekommet  
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7. Eventuelt 
Mødedatoer for forårssemesteret 2011: 
8. februar - 1. marts - 29. marts - 3. maj - 31. maj - 14. juni - 23. august.  
 
Mødet sluttede kl. 13.30. 
 
 
      Per Servais 
      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
            Studienævnssekretær  
 


