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           STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI I ODENSE
           6. juni 2011 
   
 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 31. maj 2011  

 
 

Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Anders Steffen 
(næstformand), Christina Maj Hegelund, Anders Bilde Svendsen (faglig vejleder), Sisse Carlsen (faglig 
vejleder), Sabine Jørgensen (sekretær) og Mona Maoued (sekretær).  
 
Fraværende med afbud: 
Kristoffer Sehestedt Pinholt 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 3. maj 2011 
Referatet blev godkendt.  
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referater fra diverse møder 
 Godkendelse af forretningsorden for Studienævn for Erhvervsøkonomi 
 Fakultetets godkendelse af fagbeskrivelser for efteråret 2011 
 Dimittendanalyser: nu procedure 
 Godkendelse af manglende pensum i forhold til sidste møde den 3. maj 
 Godkendelse af læseplaner for bachelor, kandidat og tilvalg 

 
Studielederen nævnte, at det kunne være en ide, at bede de fagansvarlige om at angive, hvilke valgfag 
bachelor oecon.-studerende anbefales at tage, hvis de ønsker at blive optaget på cand.merc. 
Studienævnssekretæren arbejder videre med dette. 
 
3. Fagbeskrivelser (fast punkt) 

 Entrepreneurship og forretningsforståelse 
Fagbeskrivelsen kunne ikke behandles på mødet, men er senere fremsendt til høring pr. mail.  

 
 Finansiel Risikostyring 
Faget ændres fra 3,75 ECTS til 5 ECTS. Studienævnet godkendte ændringen. 
 

4. Evalueringsstrategi for Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense 
Studienævnet diskuterede evalueringsstrategien, som er udarbejdet af Per Servais og tiltrådt af 
Institutledere Simon Torp og Nikolaj Malchow-Møller.  
 
Studienævnet havde ingen kommentarer til evalueringsstrategien og den blev godkendt. 
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5. Overdragelse af det koordinerende studienævnsansvar til Studienævn for Erhvervsøkonomi i 
Esbjerg 
Studienævnsansvaret for fælles fagene på de Erhvervsøkonomiske studier er placeret ved det 
studienævn, hvor den koordinerende studieleder var tilknyttet. Efter aftale med institutlederen for 
Institut for Marketing og Management har Odense haft studienævnsansvaret frem til den 1. juli 2011, 
hvorefter aftalen ophører. Studienævnet skal således anmode Dekanen for Uddannelse om, at ansvaret 
overføres til Studienævn for Erhvervsøkonomi, Esbjerg pr. 1. juli 2011. 
 
6. Dispensationer (lukket punkt) 
020487 – Dispensation til at deltage i augusteksamen uden deltagelse i juni eksamen – imødekommet  
020588 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
030986 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
040388 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
060789 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
060789 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
070186 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
070187 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
070187 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – kræver yderligere behandling 
080583 – Dispensation til at deltage i augusteksamen uden deltagelse i juni eksamen – imødekommet  
080588 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – kræver yderligere behandling 
080675 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – afvist 
080675 – Ansøgning om endelig meritoverførsel – afvist 
090584 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale – imødekommet  
090683 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
100275 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
100288 – Ansøgning om særlig eksamensforhold – imødekommet 
100588 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
100887 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
101189 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
110383 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
110390 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
110784 – Ansøgning om disp. til at fjerne 5 ECTS fra sit studium for ikke at overskride – imødekommet  
110786 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
120485 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
120888 – Dispensation til at deltage i augusteksamen uden deltagelse i juni eksamen – imødekommet  
120987 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
130985 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
130985 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet  
130986 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
141085 – Ansøgning om ændring i forhåndsgodkendelse af udenlands studieprogram – imødekommet 
150388 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
151086 – Ansøgning om dispensation til at skrive speciale med stud. fra andet studie – imødekommet 
151086 – Ansøgning om tilladelse til at skrive speciale med stud. fra anden studium – imødekommet 
151185 – Dispensation til at deltage i augusteksamen uden deltagelse i juni eksamen – imødekommet  
151274 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
170485 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
170982 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
171167 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprograms – imødekommet 
171167 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
 
 
 



                                                                                      

Side 3 af 4 

 
180487 – Ansøgning om disp. til at aflægge eksamen i udlandet – imødekommet 
180686 – Ansøgning om godkendelse af anden prøveform – imødekommet 
180686 – Ansøgning om individuel prøveform til eksamen i Marketing and Culture – imødekommet 
181187 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
190485 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
190988 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
200488 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
200786 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet  
200888 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
200888 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
210589 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
210589 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
211188 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
221087 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
231185 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
231188 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
250186 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
250488 – Ansøgning om godkendelse af anden prøveform – imødekommet 
250488 – Ansøgning om individuel prøveform til eksamen i Marketing and Culture – imødekommet 
260185 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
260986 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
270986 – Ansøg. om dispensation for overskridelse af valgfagsgruppen med 5 ECTS – afvist  
270986 – Ansøgning om dispensation til at overskride valgfagsgruppen med 5 ECTS – afvist  
271075 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
280386 – Ansøgning om dispensation til at besvare eksamensopgave på andet sprog – imødekommet 
300389 – Dispensation til at deltage i augusteksamen uden deltagelse i juni eksamen – imødekommet  
300588 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
300887 – Ansøgning om alternativt valgfag – kræver yderligere behandling 
300887 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – kræver yderligere behandling 
300969 – Ansøgning om godkendelse af ændring i tidligere godkendt studieplan – imødekommet 
 
Følgende ansøgninger er behandlet i en skriftlig e-mailbaseret høring: 
020779 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspeciale – imødekommet 
021186 – Ansøgning om dispensation til at flytte eksamen fra juni til august – imødekommet 
030290 – Ansøgning om dispensation til 5. eksamensforsøg – imødekommet 
030686 – Ansøgning om dispensation til en alternativ prøveform – afvist 
040786 – Ansøgning om dispensation til en alternativ prøveform – afvist 
050388 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
060885 – Ansøgning om dispensation til en alternativ prøveform – afvist 
060885 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
080786 – Ansøgning om dispensation til at udsætte ordinær eksamen – afvist 
091182 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
091288 – Ansøgning om dispensation til en alternativ prøveform – afvist 
100373 – Ansøgning om dispensation til at besvare eksamensopgave på andet sprog – imødekommet 
100786 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
110468 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
110587 – Ansøgning om dispensation til en alternativ prøveform – afvist 
120977 – Ansøgning om dispensation til at flytte eksamen fra juni til august – imødekommet 
130389 – Ansøgning om dispensation til en alternativ prøveform – afvist 
140287 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
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150479 – Ansøgning om dispensation til at flytte eksamen fra juni til august – imødekommet 
150983 – Ansøgning om dispensation til at besvare eksamensopgave på andet sprog – imødekommet 
160684 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse – afvist 
170485 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
170788 – Ansøgning om dispensation til en alternativ prøveform – afvist 
200787 – Ansøgning om dispensation til en alternativ prøveform – afvist 
220283 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved skriftlig eksamen – imødekommet 
220286 – Ansøgning om dispensation til at flytte eksamen fra juni til august – imødekommet 
220588 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse – imødekommet  
221187 – Ansøgning om dispensation til at udsætte ordinær eksamen – afvist 
221189 – Ansøgning om dispensation til at flytte eksamen fra juni til august – imødekommet 
230683 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
230872 – Ansøgning om fritagelse for eksamensbetingelse – imødekommet 
241285 – Ansøgning om udsættelse af aflevering af bachelorprojekt – imødekommet 
250987 – Ansøgning om dispensation til en alternativ prøveform – afvist 
261081 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse – afvist 
280689 – Ansøgning om dispensation til at udsætte ordinær eksamen – afvist 
280787 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt – imødekommet 
310886 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
310888 – Ansøgning om dispensation til en alternativ prøveform – afvist 
 
 
7. Eventuelt 
Der var ingen punkter under eventuelt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.45. 
 
 
 
 
      Per Servais 
      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
            Studienævnssekretær  
 


