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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             24. februar 2012 
 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 21. februar 2012  

 
 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Christina Maj Hegelund, Mikkel Askløf, 
Sisse Carlsen (faglig vejleder), Rie Holm (faglig vejleder), Diana Bredal Midskov (sekretær) og 
Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Anja Holst Erichsen 
Jan Møller Jensen 
 
 
1. Godkendelse af referat af konstituerende og ordinært møde den 17. januar 2012 
Begge referater blev godkendt uden kommentarer. 
 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referater fra diverse møder 
 Vedr. klage over eksamen i Regnskab ved vintereksamen 2011/2012 
 Fakultetets godkendelse af den engelske version af cand.merc.-uddannelsen fra sep. 2012 
 Fakultetets godkendelse af formand og næstformand 

 
Der var ingen kommentarer til meddelelserne. 
 
3. Godkendelse af fagtitler, ECTS-point, vægtning og bedømmelse/censurform for  
bacheloruddannelsen i Market and Management Anthropology  
Studienævnet godkendte nedenstående skema uden kommentarer. 
 
Det blev dog pointeret, at alle fag skal bestås enkeltvis. 

4.3.1 Course titles, ECTS-points, weight, assessment 

 Course title ECTS Weight Assessment 
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Constituent compulsory courses: 
Global Economic Systems 10 1 External / 7-point scale 
Introduction to Social Anthropology 10 1 External / 7-point scale 
Global Organizations 5 - Internal  / passed/not passed 

Introduction to Globalization 5 - Internal / passed/not passed 
Development Economics 10 1 Internal / 7-point scale 

International B-to-B Marketing 10 1 Internal / 7-point scale 

Economic Anthropology 5 0,5 Internal / 7-point scale 
Social and Economic Statistics 5 0,5 Internal / 7-point scale 

Principles of Management 10 1 External / 7-point scale 
Public Management and Globalization 10 1 Internal / 7-point scale 
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Strategic Communication 5 0,5 Internal / 7-point scale 

Budget and Management Accounting 5 0,5 Internal / 7-point scale 
Perspectives on Law and Society 10 1 Internal / 7-point scale 
Business Anthropology 5 0,5 External / 7-point scale 
Global Consumer Cultures 5 0,5 External / 7-point scale 

Anthropological Fieldwork Methods  10 1 Internal / 7-point scale 
Anthropological Fieldwork  10 1 External / 7-point scale 
Global Value Chains 5 1 Internal / 7-point scale 

Project Management 5 1 Internal / 7-point scale 
Bachelor Project 20 2 External / 7-point scale 

 

Elective subjects (min. 10 ECTS):

Elective courses  20  2 Depending on the chosen 
courses 

    
 
 
4. Høring om forslag til vurdering af ansøgere til cand.merc.-uddannelsen 
Studienævnet diskuterede udkastet om fælles krav til optag på cand.merc.-uddannelsen fra efteråret 
2013. Studienævnet finder det vigtigt, at ansøgere bliver oplyst om eventuelle valgfag, der kan 
forbedre deres chancer for at gennemføre uddannelsen, på profilens webside. Studienævnet finder, 
at ansøgere med en HD baggrund skal supplere på en sådan måde, at de bredere 
erhvervsøkonomiske kompetencer fra HA uddannelsen opnås. 
 
 
5. Pædagogiske udfordringer på bachelor i erhvervsøkonomi 
Fakultetet har stillet en række spørgsmål til studielederne omkring pædagogiske udfordringer på 
bachelor og kandidatuddannelserne.  
Spørgsmålene gik på følgende: 
1. Hvilke generelle pædagogiske udfordringer/problemer står din uddannelse over for? 
2. På hvilke områder på din uddannelse vil der være mulighed for at arbejde med 
studenteraktiverende læring? 
3. Hvilke tiltag vil du særligt have opmærksomhed på i arbejdet på uddannelsesudvikling? 
4. Hvilke 2 initiativer i forhold til aktiverende læring synes du fakultetet især skal prioritere på din 
uddannelse? 
5. På hvilke fag på din uddannelse giver det mening at arbejde med studenteraktiverende læring? 
6. Hvilke fag vil du særligt have opmærksomhed på i arbejdet med fagudvikling? 
7. Hvilke 2 initiativer i forhold til aktiverende læring på fag synes du fakultetet skal prioritere på 
din uddannelse? 
 
De profil- og linjeansvarlige er blevet hørt om notatet og svarerne er blevet sendt til den 
koordinerende studieleder. I forlængelse af ovenstående er der for Odenses vedkommende 
udarbejdet et notat af studielederen - stil (K)ærlige krav!  
 
Under behandlingen af dette punkt blev det pointeret, at det er vigtigt, at de studerende også lærer, 
at de ikke længere er elever, men studerende, og at de ikke går på en skole, men et universitet. Det 
er vigtigt i forhold til, hvordan de studerende opfatter sig selv, og forstår, at de har ansvaret for 
deres egen uddannelse.  
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Studenterrepræsentanterne påpegede, at der bliver lagt vægt på, at de studerende bliver gjort 
opmærksomme på det ved studiestart. Der ønskes også større fokus på introdagene, hvor man kunne 
overveje nye tiltag som case-competition i grupper mv.  
Notatet drøftes med de erhvervsøkonomiske institutledere, da det medfører en øget ressource 
anvendelse.  
 
 
6. Statistikker over frafaldet på HA-uddannelsen i Odense 
Studielederen præsenterede resultaterne fra ”Whitebook” redskabet. Der skal arbejdes videres med 
præsentationen af data. Statistikken viser en let øgning i antallet af frafaldne studerende. Set i lyset 
af punkt 5 er det vigtigt, at der gøres noget ved fænomenet ”spøgelses-studerende” dvs. studerende 
der søger ind på uddannelsen uden intention om at gøre den færdig. Forhåbentlig kan 
adgangsbegrænsning og et bedre introforløb gøre noget ved fænomenet! 
 
 
7. Dispensationer (lukket punkt) 
010587 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
010786 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – kræver yderligere behandling 
010786 – Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag – imødekommet 
010982 – Ansøgning om disp. til at erstatte fag med andet – imødekommet 
011083 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
011187 – Ansøgning om godkendelse af individuelt studieforløb på cand.merc. – imødekommet 
020585 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
030589 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
030883 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
040379 – Ansøgning om godkendelse af fritagelse for KA, del 2 og merit – imødekommet 
050187 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
050885 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
060789 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
060888 – Ansøgning om disp. til at overskride CMA-udd. normerede ECTS – imødekommet 
061284 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
070186 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
070486 – Ansøgning om støtte fra ekskursionskontoen – imødekommet 
070788 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
071089 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
080588 – Ansøgning om godkendelse af resterende studieforløb - imødekommet 
090886 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog i Business Strategy  – imødekommet 
100885 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
101187 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
111287 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
120987 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
121154 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for speciale – imødekommet  
130186 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
141183 – Ansøgning om disp. til at erstatte et fag med andet fag – imødekommet 
150287 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
160187 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
160887 – Ansøgning om disp. til at overskride CMA-udd. normerede ECTS – imødekommet 
170485 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
171085 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
180289 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
180889 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
181086 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
181089 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte linjefag – imødekommet – imødekommet 
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181187 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte linjefag – imødekommet – imødekommet 
190285 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
200186 – Ansøgning om disp. til at deltage i workshop via Skype – afvist 
201284 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
210487 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
210589 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
220286 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
220484 – Ansøgning om disp. til at overskride CMA-udd. normerede ECTS – imødekommet 
221090 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
221189 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
230386 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
231291 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet  
240684 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – afvist 
240988 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
250587 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
250682 – Ansøgning om disp. til at erstatte fag med andet – imødekommet 
250889 – Ansøgning om annullering af eksamenstilmelding – imødekommet 
260784 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
260986 – Ansøgning om merit i forbindelse med studieskift – imødekommet 
270389 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
270687 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – afvist 
280990 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
290985 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
301188 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
311287 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
 
Sager behandlet i perioden 7. december 2011 til 16. januar 2012: 
6 ansøgninger om ændring af eksamenssproget i Management Accounting – alle imødekommet 
3 ansøgninger om for sene eksamenstilmeldinger – alle imødekommet 
7 ansøgninger om godkendelse af alternative valgfag – alle imødekommet 
5 ansøgninger om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – alle imødekommet 
3 ansøgninger om for sen eksamenstilmelding – alle i mødekommet 
3 ansøgninger om dispensation for eksamensbetingelserne – alle imødekommet 
5 ansøgninger om disp. til at deltage i reeks. uden at have deltaget i ordinær – alle imødekommet 
4 ansøgninger om diverse sager. 
 
Sager behandlet i perioden 18. januar 2012 til 13. februar 2012: 
15 sager om 4. eksamensforsøg – alle imødekommet 
10 sager om for sen eksamenstilmelding – alle imødekommet 
9 ansøgninger om disp. til at deltage i reeks. uden at have deltaget i ordinær – alle imødekommet 
2 ansøgninger om disp. for eksamensbetingelserne – alle imødekommet 
2 ansøgninger om ændring af eksamenssproget– alle imødekommet 
7 ansøgninger om diverse sager – alle imødekommet 
 
2 ansøgninger om merit – begge afvist. Sagerne er behandlet i en e-mailbaseret høring i 
studienævnet. 
 
 
8. Eventuelt 
Mødedatoen for studienævnsmødet i maj er flyttet fra tirsdag den 22. maj til onsdag den 23. maj kl. 
10.15 i mødelokalet hos Marketing og Management, 1. sal. 
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Der var nogle få kommentarer omkring eksamensforløbet i forhold til eksamenskontoret. Mange 
studerende har – dagen før eksamen fandt sted – fået mails om, at de ikke var berettiget til at gå til 
eksamen, selvom de rent faktisk var. Dette skabte stor frustration og usikkerhed hos de studerende 
også med hensyn til reeksamen. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.05. 
 
       
         Per Servais 
         Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
              Studienævnssekretær  
 


