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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             20. september 2012 
 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 18. september 2012 

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Christina Maj 
Hegelund, Martin Fruergaard Sørensen (faglig vejleder), Rie Mose Holm (faglig vejleder), Sisse 
Carlsen (faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Anja Holst Erichsen 
Mikkel Askløf 
 
Studienævnet besluttede enstemmigt, at diskutere punkt 14 fra tillægsdagsordenen inden punkt 12. 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 21. august 2012 
Studienævnet godkendte referatet uden kommentarer.  
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referater fra diverse møder 
 Fakultetets godkendelse af ændring af prøveformen i Finansiering (suppl. til cand.merc.) 
 Orientering om oprettelse af nyt studienævn for MMA 
 Meddelelse fra Prodekanen 
 Opdatering af fagbeskrivelsen for Introduction to social anthropology 
 Procedure for godkendelse af fagbeskrivelser 
 Ny medarbejder i Studiekontakten 

 
Der var ingen kommentarer til meddelelserne. 
 
3. Undervisningsevaluering efteråret 2012 
Studienævnet besluttede, at følgende bachelorfag evalueres i efteråret 2012:  

 Brand Management  
 Business Research Methods 
 Entrepreneurship og forretningsforståelse 
 Financial Markets and Bank Management 
 Finansiel risikostyring 
 Global Organizations 
 International Service Management 
 Introduction to Globalization 
 Introduction to Social Anthropology 
 It, Kommunikation og Organisation 
 Kvantitative analyseredskaber 
 Markedsforståelse og –analyse 
 Organisation med videnskabsteori 
 Virksomhedens økonomi 
 Virksomhedens økonomiske styring 
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Studienævnet besluttede, at følgende kandidatfag evalueres i efteråret 2012: 
 Advanced Marketing Communication 
 Foundations of International Business 
 Foundations of Management 
 Foundations of Strategy 
 International Market Relations 
 Management of Technology 
 Marketing across cultures 
 Marketing Theory 
 Revisionsteori 
 Supply Chain Inventory and Production Planning 

 
Undervisningsevalueringen vil ske løbende i efteråret 2012.  
 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har besluttet, at processen for undervisningsevalueringen skal 
digitaliseres så vidt muligt. Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Edb Organisation vil være 
procesansvarlig for det system, der ligger bag den digitale løsning på undervisningsevalueringen. 
 
Den digitale evaluering sættes i gang over to forløb. I efteråret vil spørgeskemaet bestå af en række 
spørgsmål som fakultetet udarbejder. Derudover vil der være en række spørgsmål, som 
studienævnet er ansvarlig for. 
 
I foråret 2012 skal den fagansvarlige udarbejde en række spørgsmål. I foråret 2012 vil det også 
være muligt at evaluere instruktorer via den digitale løsning. 
 
Studienævnet påpeger, at de fakultære spørgsmål er forvirrende, og at de bør omformuleres, 
ligesom de anvendte skalaer ikke er korrekte 
 
Studienævnet godkendte følgende spørgsmål til sin del af evalueringsskemaet: 
 Spørgsmål Skala 
16 Hvor mange timer bruger du ugentligt på dette fag? Åbent svar 
51 Hvor mange af de afholdte undervisningslektioner 

har du deltaget i 
Stort set ingen (0-25%) 
Under halvdelen (26-40%) 
Ca. halvdelen (40-60%) 
Mere end halvdelen (61-75%) 
Stort set dem alle (76-100%) 

6 Oplever du dette fag som relevant/vigtigt for dit 
samlede uddannelsesforløb? 

1. Slet ikke 
3. I nogen grad 
5. I høj grad 

 Er den valgte litteratur velvalgt i henhold til 
indlæring af fagets læringsmål? 

 Er der god sammenhæng mellem undervisningens 
indhold/tilrettelæggelse  
og fagets læringsmål? 

97 Har undervisers engagement/ tilrettelæggelse af 
undervisningen fremmet din lyst til at deltage i 
undervisningen?   

35 Har selve undervisningen bidraget til din forståelse 
af og overblik i faget? 

38 Hvilke elementer i undervisningsforløbet har været 
særligt befordrende for din forståelse af og overblik 
over faget?  

Åbent svar 

15 Nævn op til tre ting, som bør forbedres Åbent svar 



 

Side 3 af 7 

4. Opdatering af profilbeskrivelse for cand.merc. International Business and Management 
Opdateringen af profilbeskrivelsen for cand.merc. International Business and Management findes i 
punkt 4.2. Ændringen består i, at det nu er muligt at tage uddannelsen, som et særligt tilrettelagt 
forløb.  
 
Studerende, som gerne vil opnå et EMBS (European Management and Business Sciences) certifikat 
skal følge et særlig tilrettelagt studieforløb. Studienævnet skal godkende det særlige tilrettelagte 
forløb inden den studerende tager udenlands. De studerende skal kontakte den profilansvarlige, hvis 
de ønsker dette særlige forløb.  
 
Kravene til EMBS certifikatet er: 
Management kurser på et udenlandsk sprog hos et partner universitet i Europa i enten et semester  
eller et studieår svarende til hhv. 30 ECTS (et semester) og 60 ECTS (et studieår) og skal være et 
anerkendt kandidatforløb hos hjemuniversitetet.  
 
Studienævnet besluttede at imødekomme ændringerne.  
 
Profilbeskrivelsen vil blive sendt til godkendelse ved fakultetet.  
 
5. Diskussion om procedure for afholdelse af ny eksamen i forbindelse med snyd 
Studienævnet var enigt om, at der ved fremtidige sager om snyd ved eksamen ikke skal afholdes 
ekstraordinære eksamener/eksamener uden for ordinær eksamensperiode. De studerende må vente 
med at gå til eksamen i henhold til, hvornår eksamen udbydes næste gang, jf. fagbeskrivelsen.  
 
Studienævnet var enigt om, at der ikke skal bruges ekstra ressourcer på at afvikle ekstraordinære 
eksamener for studerende, der er blevet taget i at snyde ved eksamen.  
 
Studienævnssekretæren vil kontakte fakultetets jurist for at sikre, at dette nu også er ifølge reglerne. 
 
Per Servais vil udarbejde et notat til de studerende, der beskriver, hvordan de efterfølgende vil have 
mulighed for at bestå eksamen. 
 
6. Fastlæggelse af, hvilke nye cand.merc.-fag, der erstatter nedlagte cand.merc.-fag 
Studienævnet godkendte, at følgende nye cand.merc.-fag erstatter de cand.merc.-fag, der ikke 
udbydes længere: 
 
Fagtitler på udfasede fag Sidste planlagte 

eksamenstermin 
Erstatningsfag: 

Advanced Corporate Finance and 
Derivatives 

Januar 2012 
Februar 2012 
Januar 2013 

Ingen. Hvis de studerende ikke består 
eksamen ved sidste forsøg, må de søge 
studienævnet om en individuel løsning. 

Asset Pricing and Fixed Income Juni 2012 
August 2012 
Juni 2013 

Ingen. Hvis de studerende ikke består 
eksamen ved sidste forsøg, må de søge 
studienævnet om en individuel løsning. 

Dynamic Investment Strategies Juni 2012 
August 2012 
Juni 2013 

Ingen. Hvis de studerende ikke består 
eksamen ved sidste forsøg, må de søge 
studienævnet om en individuel løsning. 

Forbrugsstudier Januar 2012 
Februar 2012 
Januar 2013 

Consumption Studies 

International Entrepreneurship Januar 2012 
Februar 2012 
Januar 2013 

Foundation of International Business 
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Internationale markedsrelationer Juni 2012 
August 2012 
Juni 2013 

International Market Relations 

Kvalitative markedsundersøgelser Juni 2012 
August 2012 
Juni 2013

Market and Communication 
Ethnography 

Kvantitativ markedsanalyse Januar 2012 
Februar 2012 
Januar 2013 

Ingen. Erstattes af en afløsningsopgave i 
omfang og indhold. Med vejledning. 

Market Ethnography Januar 2012 
Februar 2012 
Januar 2013 

Market and Communication 
Ethnography 

Marketing & Culture Januar 2012 
Februar 2012 
Januar 2013 

Marketing across cultures 

Product and Innovation Management Juni 2012 
August 2012 
Juni 2013 

New Market Development and 
Innovation 

 
7. Udkast til høringssvar vedr. bærende principper for uddannelser på SDU 
Studienævnet havde ingen kommentarer. 
 
8. Godkendelse af bilag vedr. sammenkædning af fag på Tilvalg i MBK 
Studienævnet godkendte udkastet til bilag vedr. sammenkædning af fag på tilvalg i Marketing, 
Branding og Kommunikation uden kommentarer. 
 
9. Fastlæggelse af valgfagsudbud for cand.merc.-studerende med opstart 1. februar 2012 
Studienævnet godkendte, af følgende fag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense og 
Studienævn for Økonomi udbydes som valgfag for studerende, der påbegynder deres cand.merc.-
studium pr. 1. februar 2013: 
 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense:  

 Business Strategy 
 Consumption Studies 
 Corporate Communication 
 Corporate Strategy and Organization Design 
 Financial Accounting 
 International Management 
 International Marketing Channels 
 Leadership and Organizational Communication 
 Market and Communication Ethnography 
 New Market Development and Innovation 
 Organization of Innovation 
 Personnel Economics 
 Strategic Issues in Supply Chain Management 
 Supply Chain Links and Enterprise Resource Planning 
 Theories and Methods of Technological Change 
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Studienævn for Økonomi: 
 Derivatives and Risk Management  
 Game Theory  
 International Macroeconomics  
 Macroeconomics and History  
 Mathematical Programming and Game Theory  
 Microeconometrics  
 Project Management and the Consultant Role  
 Time Series Econometrics with Applications in Macro and Finance  
 Topics in International Trade and Factor Flows 

 
Hvis faget er et konstituerende fag på en given cand.merc.-profil, kan det ikke tages som valgfag. 

For følgende cand.merc.-profiler skal du kontakte den profilansvarlige med henblik på valg af 
valgfag:  

 Accounting and Finance  
 European Business Management  
 Global Logistics and Supply Chain Management  
 Management Accounting 

10. Opdatering af HA-linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation 
Studienævnet besluttede, at det skal være valgfrit for HA-studerende - indskrevet på linjen 
Strategisk kommunikation - om de ønsker at følge Finansiering udbudt af Studienævn for 
Erhvervsøkonomi eller Finansiering, investering og virksomhedsstrategi udbudt af Studienævn for 
Økonomi. Begge fag udbydes i efteråret og er på 10 ECTS. 
 
HA-studerende, som følger faget udbudt af Studienævn for Økonomi, vil blive eksamineret med 
ekstern censur. 
 
Studienævn for Økonomi er indforstået hermed. 
 
11. Godkendelse af foreløbige eksamensdatoer for decembereksamen 2012 (kandidat) 
Studienævnet godkendte de foreløbige eksamensdatoer for guest students i december 2012.  
 
Studienævnet gør opmærksomt på, at eksamen i december kun afholdes for studerende, der kun er 
indskrevet som guest students, dvs. for 1 semester.  
 
Studerende, der er indskrevet som full degree kan ikke deltage i eksamen i december.  
 
Studienævnssekretæren beder eksamensplanlæggeren om at præcisere dette på eksamensplanen til 
de studerende. 
 
14. Diskussion omkring indførelse af gruppeprøver i forbindelse med kandidatspecialet 

(tillægsdagsorden) 
Studienævnet finder at der bør åbnes op for en fælles eksamen, hvis bidragene i specialet 
individualiseres. 
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12. Dispensationer (lukket punkt) 
1 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
2 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
3 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
4 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
5 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
6 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
7 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
8 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
9 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
10 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
11 – Ansøgning om disp. til at erstatte Finansiering med Finansiering, inv. .. – imødekommet 
12 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
13 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
14 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
15 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
16 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
17 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet – imødekommet 
18 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
19 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – afvist 
20 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
21 – Ansøgning om godkendelse af ændring af eksamenssprog – imødekommet  
22 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – afvist 
23 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
24 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
25 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
26 – Ansøgning om dispensation til særlige eksamensforhold – imødekommet 
27 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
28 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
29 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
30 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
31 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
32 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
33 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
34 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – afvist 
35 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
36 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – delvist imødekommet  
37 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – afvist 
38 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
39 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
40 – Ansøgning om dispensation til at erstatte toningsfag med andet fag – imødekommet 
41 – Ansøgning om fornyet forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
42 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
 
Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden/som administrativ afgørelse: 
040489 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
060589 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding til reeksamen – imødekommet 
080187 – Ansøgning om disp. til at få annulleret reeksamenstilmelding – imødekommet 
100263 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
110387 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
130589 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
130888 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
141084 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
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150489 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
150786 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
220990 – Ansøgning om disp. til at følge Brand Management (negot.-stud.) – imødekommet 
230986 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
231089 – Ansøgning om for sen reeksamenstilmelding – imødekommet 
260989 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
301190 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
310383 – Disp. til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 
280288 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
130888 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
161280 – Ansøg. om disp. til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær - imødekommet 
 
13. Eventuelt 
Per Servais forespurgte om de faglige vejledere kunne forestille sig, at der var interesse for 
sommerskole. Generelt var man positivt indstillet overfor sommerskole, der kan gøre det lettere at 
erhvervs manglende ECTS points ved udenlandsophold/projektforløb. 
Fagudbud skal dog meldes klart ud i meget god tid! Der blev også spurgt til muligheden for forlagte 
kurser for udgående studerende. 
VIP repræsentanterne fremhævede at der pt. ikke lærerkræfter og ledige administrative ressourcer 
til afvikling af eksempelvis suppleringskurser. 
 
Studienævnet diskuterede også muligheden for oprettelse af ”Lektie-cafeer”. Per Servais vil arbejde 
videre på sagen. 
 
Mødet sluttede kl. 13.35. 
    
 
Per Servais 
Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
          Studienævnssekretær       
          


