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           STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI I ODENSE
           7. april 2011 
   
 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 29. marts 2011 

 
 

Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Anders Steffen (næstformand), Christina Maj 
Hegelund, Sabine Jørgensen (sekretær), Mona Maoued (sekretær) og Anna Lund Jepsen (koordinerende 
studieleder for de erhvervsøkonomiske studienævn). 
 
Fraværende med afbud: 
Kristoffer Sehestedt Pinholt 
Jan Møller Jensen 
 
Anna Lund Jepsen forlod mødet efter behandling af punkt 6. 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 1. marts 2011 
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referater fra diverse møder 
 Fakultetets godkendelse af profilbeskrivelser for cand.merc. overført til ny skabelon 
 Fakultetets godkendelse af studieordning for tilvalg i MBK overført til ny skabelon 
 Høringssvar til fakultetet om digital kommunikation 
 Foreløbig status over ansøgninger på bacheloruddannelser med start 1. sept. 2011 
 Information om indføring af I-STADS 
 Fremsendelse af fagbeskrivelser til godkendelse ved dekanen 
 Kvote 2 2011 
 Skrivelse til ministeriet vedr. indførsel af adgangsbegrænsning på HA i Odense 

 
Der var ingen kommentarer til meddelelser. 
 
3. Fagbeskrivelser 
Se separat bilag. 
 
4. Godkendelse af øvrige foreløbige eksamensdatoer for juni og august 2011  
De foreløbige eksamensdatoer for juni og august 2011 blev godkendt. Dog med den kommentar at 
eksamensdatoen for Advanced Management Accounting ligger for tæt på eksamensdatoen i Supply 
Chain Management (kandidat) og at eksamen i Virksomhedens økonomiske styring ikke må afholdes 
den 21. og 22. juni. Studienævnet sørger for, at det meddeles til eksamensplanlæggeren, og 
efterfølgende sendes de foreløbige eksamensdatoer ud til de øvrige erhvervsøkonomiske studienævn. 
 
5. Afholdelse af ekstraordinær eksamen i It, Kommunikation og organisation i juni 2011 
Studienævnet godkendte, at der afholdes en ekstraordinær eksamen i It, Kommunikation og organisation 
i juni 2011. 
 
Studienævnet kontakter Institutleder Simon Torp, for at sikre, at instituttet er indforstået hermed. 
Herefter sendes det til godkendelse ved fakultetet. 
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6. Godkendelse af HA-meritforløbet for Markedsførings-, Finans-, Service-, Logistik- og 
Handelsøkonomer med studiestart september 2011 
HA-meritforløbet for Markedsførings-, Finans-, Service-, Logistik- og Handelsøkonomer med 
studiestart september 2011 blev godkendt uden kommentarer. 
 
7. Godkendelse af nye cand.merc.-profiler i Odense med studiestart feb. 2012 
Titlerne på de nye cand.merc.-profiler med start februar 2012 blev fremlagt på mødet. De nye titler er 
som følger: 
 

 Management of Innovations Processes (profilansvarlig: Bo Eriksen) 
 Global logistics and Supply Chain Management (profilansvarlig: Ole B. Olesen) 
 Management Accounting (profilansvarlig: John Christensen) 
 Accounting & Finance (profilansvarlig: John Christensen) 
 International Business & Management (profilansvarlig: Per Servais) 
 International Business & Marketing (profilansvarlig: Per Servais) 
 International Business & Law (profilansvarlig: Troels Lilja) 
 Strategy and Organization (profilansvarlig: Bo Eriksen) 
 Management of People (profilansvarlig: Bo Eriksen) 
 Corporate Strategy (profilansvarlig: Bo Eriksen) 
 Globalization & Cultural Marketing (profilansvarlig: Dannie Kjeldgaard) 
 Communication Management & Leadership (profilansvarlig: Dannie Kjeldgaard) 
 Brand Management and Marketing Communication (profilansvarlig: Dannie Kjeldgaard) 

 
Titlerne blev fremlagt med to skrivelser udfærdiget at Per Servais, hvori det beskrives; 
- hvornår profilerne træder i kraft, 
- at det er tiltrådt at institutlederne fra Institut for Virksomhedsledelse og økonomi og Institut for 
Marketing og Management, 
- at ændringerne alene vedrører profilbilag og ikke fællesdelen af studieordningen, hvilket betyder, at 
det ikke medfører ansøgning om nyakkreditering, 
- baggrunden for ændringen, 
- kort beskrivelse af profilernes sammensætning i forhold til hinanden 
- forventninger til de nye profiler 
 
Studienævnet godkendte de nye profiler, og studienævnssekretæren sender det samlede materiale til 
godkendelse ved fakultetet.  
 
8. Godkendelse af forretningsorden for Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense 
Forretningsordenen blev godkendt uden kommentarer. Studienævnssekretæren sørger for, at den bliver 
sendt til godkendelse ved fakultetet og efterfølgende til Ledelsessekretariatet til endelig godkendelse. 
 
9. Censorindberetninger for vintereksamen 2010/2011 
Punktet blev behandlet som et lukket punkt. 
Studienævnet vil følge op på de kommentarer der krævede særlig opmærksomhed. Studienævnet sørger 
for, at censorindberetninger med studienævnets eventuelle kommentarer sendes videre til fakultetet. 
Desuden sendes der en kopi af censors indberetning til de fagansvarlige, der hvor kommentarerne 
kræver særlig opmærksomhed. 
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10.  Studieordninger 
Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation: 
Den uddannelsesansvarlige har indsendt følgende ønsker til ændring i studieordningen for Tilvalg i 
Marketing, Branding og Kommunikation: 
 
Det nuværende fag Marketing og forbrugeradfærd, der samlæses med HA og udbydes i 
forårssemesteret, erstattes med faget Forbrugeradfærd, der samlæses med negot og udbydes i 
efterårssemesteret.  
 
Begrundelsen for ændringen er, at der tidligere har været samlæsning netop med Forbrugeradfærd 
udbudt af negot-studiet, men blev af forskellige årsager udskiftet med Marketing og forbrugeradfærd 
udbudt på HA-studiet. Dette har dog vist sig at være uhensigtsmæssigt, fordi halvdelen af faget 
Marketing og forbrugeradfærd fuldstændigt overlapper med et andet kernefag på tilvalgsuddannelsen i 
MBK, Markedsforståelse og –analyse. De studerende har i en evaluering også tilkendegivet stor 
frustration og utilfredshed over, at de i Marketing og forbrugeradfærd skulle gennem det samme stof, 
som de allerede har været igennem i Markedsforståelse og –analyse. 
 
Studienævn for cand.negot. er blevet hørt om ovenstående ændring, og er indforstået hermed.  
 
Ændringen vil påvirke placeringen af nogle fag. Forbrugeradfærd udbydes i efterårssemesteret, hvorfor 
det nødvendigvis skal placeres der. For at undgå for stor belastning på efterårssemesteret flyttes 
Organisationsforståelse og –kulturanalyse til forårssemesteret. Samtidig opnormeres 
Organisationsforståelse og -kulturanalyse til 3 timer ugentligt og antal ECTS ændres fra 5 til 10 ECTS.  
 
Samtidig ønskede den uddannelsesansvarlige at det ikke længere skal fremgå af studieordningen, hvilke 
valgfag der udbydes på uddannelsen. 
 
Det er også tilføjet i studieordningen, at studerende fra Design og Kulturøkonomi-uddannelsen 
(bachelor) fritages for faget Markedsforståelse og –analyse. Faget erstattes med valgfag svarende til 5 
ECTS.  
 
Studienævnet godkendte ovenstående ændring. Studieordningen sendes til godkendelse ved fakultetet.  
 
Cand.merc. i Finansiering: 
Studienævnet har modtaget en anmodning om ændring i fagsammensætningen på cand.merc. i 
Finansiering. Efter samråd med institutlederen og finansieringsgruppen har den profilansvarlige 
besluttet, at det med den nuværende bemanding ikke er realistisk at gennemføre cand.merc. i 
Finansiering med 4 obligatoriske finansieringsfag.  
 
Dette betyder, at dele af fagene Advanced Corporate Finance og Derivatives and Risk Management 
lægges sammen til faget Advanced Corporate Finance and Derivatives. Fagbeskrivelsen for det nye fag 
Advanced Corporate Finance and Derivatives er fremsendt til studienævnet og d.d. behandlet og 
godkendt i studienævnet. 
 
Faget Asset Pricing ændres til at indeholde fixed income-delen fra Derivatives and Risk Management og 
dermed ændres titlen til Asset Pricing with Fixed Income. Fagbeskrivelsen for faget Asset Pricing with 
Fixed Income følger til efteråret ved den ordinære indkaldelse af fagbeskrivelser. 
 
Samtidig flyttes faget International Macroeconomics fra at være et toningsfag til udelukkende at være et 
konstituerende fag. Tidligere havde de studerende mulighed for at vælge mellem de to toningsfag 
International Macroeconomics og Industrial Economics på 1. semester.  
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Faget Advanced Corporate Finance er også et toningsfag på cand.merc. i Strategi og Organisation. Her 
opdateres profilbeskrivelsen til årgang 2010, version to, hvoraf der vil fremgå en overgangsordning, for 
studerende som ikke har bestået faget Advanced Corporate Finance.  
 
Studienævnet besluttede at imødekomme ansøgningen til trods for, at cand.merc.-profilen i Finansiering 
udbydes for sidste gang til september 2011. Studienævnet sender ændringerne for både cand.merc. i 
Finansiering og cand.merc. i Strategi og Organisation til godkendelse ved fakultetet hurtigst muligt. 
 
11. Dispensationer (lukket punkt) 
Til orientering er følgende sager behandlet som en e-mailbaseret høring i studienævnet: 
030589 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
030589 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
221189 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
221189 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
061284 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
301085 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
301187 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
140385 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
140385 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
061286 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
061286 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
061286 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
061286 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
061286 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
240487 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
240487 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
240487 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
240986 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
240986 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
240986 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
101289 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet  
101289 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
101289 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
170588 – Ansøgning om endelig meritoverførsel – afvist 
161183 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i global logistik – afvist 
 
Sager behandlet på mødet: 
010885 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
011284 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
020789 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
040489 – Ansøgning om særlig eksamensforhold – imødekommet 
041179 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglen – indkaldt til møde med studieleder 
050486 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
070886 – Ansøgning om endelig meritoverførsel – imødekommet 
080786 – Ans. om overskridelse af den normerede ECTS-værdi på HA med 2,5 ECTS – imødekommet 
091090 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
101185 – Forhåndsgodk. af meritoverførsel (som led i udveks. aftale) – kræver yderligere behandling 
101185 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel (som led i udvekslingsaftale) – imødekommet 
101185 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel (som led i udvekslingsaftale) – imødekommet 
101185 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel (som led i udvekslingsaftale) – delvist imødekommet 
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110384 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
111186 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
120987 – Ansøg. om reeks. til junieksamen 2011 i stedet for til januareksamen 2012 – imødekommet 
121154 – Ans. om udsættelse afleveringsfristen for kandidatspecialet – kræver yderligere behandling. 
130581 – Ansøgning om særlig eksamensforhold – imødekommet 
140585 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
140672 – Ansøgning om afholdes af ekstraordinær eksamen – imødekommet 
150287 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
150586 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
150982 – Ansøgning om afholdes af ekstraordinær eksamen – imødekommet 
160578 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel (som led i udvekslingsaftale) – imødekommet 
160578 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel (som led i udvekslingsaftale) – imødekommet 
160887 – Ans. om overskridelse af den normerede ECTS-værdi på HA med 1,25 ECTS – imødekommet 
190286 – Ansøgning om disp. til at besvare eksamensopgave på andet sprog – imødekommet 
190287 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel (som led i udvekslingsaftale) – imødekommet 
200886 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
210487 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel (som led i udvekslingsaftale) – imødekommet 
210682 – Ans. om overskridelse af den normerede ECTS-værdi på HA med 1,25 ECTS – imødekommet 
220684 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
220688 – Ansøgning om dispensation i faget Ressourcestyring og SCM  – imødekommet 
221187 – Opskrivning af den normerede ECTS-værdi for faget Finansiel Risikostyring – imødekommet 
231188 – Godkendelse af udenlandsk studieprogram (som led i udvekslingsaftale) – imødekommet 
231271 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglen – imødekommet 
240481 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglen – imødekommet 
240880 – Ansøgning om forlængelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
250681 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglen – kræver yderligere behandling 
260385 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
261286 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
270385 – Forhåndsgodk. af meritoverførsel (som led i udveks. aftale) – kræver yderligere behandling  
270385 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel (som led i udvekslingsaftale) – imødekommet 
270385 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel (som led i udvekslingsaftale) – imødekommet 
270385 – Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel (som led i udvekslingsaftale) – delvist imødekommet 
270986 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
300478 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet 
300987 – Ans. om overskridelse af den normerede ECTS-værdi på HA med 1,25 ECTS – imødekommet 
300987 – Ansøgning om særlig eksamensforhold – imødekommet 
 
 
12. Eventuelt 
Der var ingen punkter til eventuelt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 14.10 
 
 
 
      Per Servais 
      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
            Studienævnssekretær  
 


