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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             12. december 2013 
 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Den 10. december 2013 
 

Tilstedeværende: Per Servais (formand), Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Christina Maj 

Hegelund (Næstformand), Alexander Stapelfeldt, Martin Storgaard Christensen, Morten 

Vestergaard Dam (faglig vejleder), Sisse Carlsen (faglig vejleder), Martin Fruergaard Sørensen 

(faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 

 

Fraværende med afbud: 

Carina Jennifer Haslev (faglig vejleder) 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 26. november 2013 
Vedr. punkt 6.  

Sisse Carlsen præciserede, at der samtidig med informationsmødet om udlandsophold, også blev 

informeret om projektorienteret forløb.  

 

Derefter blev referatet godkendt.  

 

2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referater fra diverse møder 

 Orientering fra fakultetet vedr. udbud af CMA som deltidsuddannelse 

 Ændring af fagansvar for Seminarer på cand.merc. og kandidatspecialet 

 Undervisningsmiljøprisen 2014 

 Høringssvar vedr. studiefremdrift 

 Opfølgning på evaluering af censorordningen og evaluering af 7-trinsskalaen 

 

Der var ingen kommentarer til meddelelserne.  

 

3. Godkendelse af foreløbig reeksamensdatoer for februar 2014 

De foreløbige eksamensdatoer for reeksamen i februar 2014 for HA, tilvalg i Marketing, Branding 

og Kommunikation, cand.merc. og cand.merc.aud. blev godkendt uden kommentarer.  

 

4. Undervisningsevaluering for efteråret 2013 

I indkaldelsen stod der ”undervisningsevaluering for efteråret 2014”, det er naturligvis for efteråret 

2013. 

 

Studienævnet gennemgik evalueringsresultater og rapporter for følgende fag: 

(Bachelorfag) 

 Brand Management 

 Entrepreneurship og forretningsforståelse 

 Entrepreneurship & Small Business Management 

 Finansiering 

 Finansiel Risikostyring 

 International Service Management 

 It, Kommunikation og Organisation 

 Marketing 

 Organisation med videnskabsteori (Organisation) 
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 Organisation with Theory of Science (Organisation 

 Videnskabsteori og metode (Business Research Methods) 

 Virksomhedens økonomiske styring 

 

(Kandidatfag) 

 Advanced Marketing Communication 

 Foundations of International Business 

 International Market Relations  

 Marketing across cultures 

 Marketing Theory 

 Revisionsteori 

 

Igen kunne studienævnet konstatere, at svarprocenten ikke er ret høj til trods for, at udsendelsen af 

evalueringsskemaerne er tilpasset forelæsningstimerne, og at underviserne er blevet bedt om at 

afsætte tid til evalueringen i undervisningen. 

 

Studienævnet havde ingen øvrige kommentarer. 

 

Herudover behandlede studienævnet også indkomne evalueringer af kandidatspeciale forløbet. 

 

Studienævnet havde ingen kommentarer hertil.  

 

5. Dato for konstituerende møde i januar 2014 

Det konstituerende møde bliver afholdt den 14. januar 2014. Det ordinære møde vil blive afholdt i 

forlængelse af det konstituerende møde.  

 

Både det konstituerende møde og det ordinære møde vil blive afhold i lokale 77. 

 

6. Diskussion omkring skemaplanlægning  

Studienævnet diskuterede om forelæsningerne fortsat skal være spredt ud på hele ugen, eller om 

timerne skal forsøges lagt så komprimeret som muligt, så de studerende skal møde op på 

universitetet så lidt som muligt.  

 

I praksis kan det ikke undgås, at timerne skal være spredt ud på hele ugen. De studerende er 

indskrevet på et fuldtidsstudium, og det forventes at de studerende bruger de faciliteter der er på 

universitetet og med indretningen af det nye bibliotek i 2015 kommer der betydeligt bedre faciliteter 

til forberedelse, gruppearbejde osv.  

Mellemtimer er desværre rigtig svære at undgå. Studienævnet henholder sig til, at de studerende må 

bruge de mellemtimer på forberedelse til forelæsningerne og eventuelle øvelsestimer.  

 

Studienævnet fastholder derfor nuværende praksis omkring skemaplanlægning.  

 

7. Godkendelse af oversigt over sammenkædninger og prøveformer for cand.merc. 

Studienævnet godkendte sammenkædningerne for cand.merc. International Business & Law, 

cand.merc. International Business & Management og cand.merc. International Business & 

Marketing, årgang: september 2014.  

 

Studienævnet godkendte uden yderligere kommentarer diagrammerne for prøveformerne for 

cand.merc. International Business & Law, cand.merc. International Business & Management og 

cand.merc. International Business & Marketing, årgang: september 2014.  
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Det blev dog igen påpeget, at der fremadrettet skal kigges på, om man kan ændre nogle af 

prøveformerne, således at de studerende bliver udprøvet på forskellige måder.  

 

 

8. Ansøgning om ændring prøveform ved reeksamen 

Studienævnet godkendte ansøgning om ændret prøveform for et enkelt fag ved reeksamen i februar 

2014. Den ændrede prøveform og fagets navn vil blive oplyst, når fristen for tilmelding til 

reeksamen er overstået.  

 

9. Dispensationer 

1 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

2 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

3 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

4 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

5 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

6 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

7 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

8 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

9 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

10 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

11 – Forhåndstilkendegivelse af meritoverførsel – godkendt 

12 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

13 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

14 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

15 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

16 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

17 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

18 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – afvist 

19 – Dispensation for 1. årsprøven samt godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

19a – Ansøgning om yderligere eksamensforsøg – imødekommet 

20 – Dispensation for 1. årsprøven samt godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

21 – Dispensation for 1. årsprøven samt godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

22 – Dispensation for 1. årsprøven samt godkendelse af alternativ studieplan – forhåndsgodkendt 

22a – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

23 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

24 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

25 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

26 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

27 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

28 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

29 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

30 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

31 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

32 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

33 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

34 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

35 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

36 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

37 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

38 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

39 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

40 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

41 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
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42 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

43 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

44 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

45 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

46 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

47 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

48 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

49 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

50 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

51 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

52 – Ansøgning om dispensation til at erstatte obligatorisk linjefag med andet – afvist 

53 – Ansøgning om dispensation til at erstatte obligatorisk linjefag med andet – afvist 

54 – Ansøgning om dispensation til at erstatte obligatorisk linjefag med andet – afvist 

55 – Ansøgning om dispensation til at erstatte obligatorisk linjefag med andet – afvist 

56 – Ansøgning om dispensation til at erstatte obligatorisk linjefag med andet – afvist 

57 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 

58 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 

59 – Ansøgning om dispensation for prøveformen – delvist imødekommet 

60 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne – imødekommet 

61 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved vintereksamen 2013/2014 – imødekommet 

62 – Ansøgning om 4. og 5. eksamensforsøg – imødekommet 

63 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

64 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

65 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet – imødekommet 

66 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet – imødekommet 

67 – Ansøgning om dispensation til at overskride normeret antal ECTS – imødekommet 

68 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 

69 – Ansøgning om dispensation til at skrive BA-projekt på engelsk – delvist imødekommet 

70 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

71 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

72 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

73 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

74 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

75 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – afvist 

76 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

77 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 

78 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne – imødekommet  

79 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne – imødekommet 

80 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

81 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

82 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

83 – Dispensation for 1. årsprøven samt godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

84 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

85 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – afvist 

86 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

87 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

87a – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

88 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

89 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

90 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

91 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – delvist imødekommet 

92 – Ansøgning om dispensation til at skrive speciale med stud. fra anden inst. – imødekommet 

93 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
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94 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

95 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

96 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

97 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

98 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

99 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

100 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

101 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 

040788 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

060288 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

090477 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

121088 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved vintereksamen 2013/2014 – imødekommet 

270986 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

310386 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

310789 – Ansøgning om dispensation til at afholde eksamen før fastsat dato – imødekommet 

 

 

Ansøgninger behandlet som administrativ afgørelse af studienævnssekretæren: 

020779 – Ansøg. om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

100991 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

101282 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

210988 – Ansøgning om dispensation til at deltage i reeksamen – imødekommet 

220591 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

 

10. Eventuelt 

Studielederen takkede medlemmerne for en engageret og fokuseret indsats i valgperioden. 

Studielederen takkede endvidere sekretariatet for en kompetent, loyal og serviceminded betjeningen 

gennem de sidste 6 år.   

 

 

Mødet sluttede kl. 13.00 

 

 

      Per Servais 

      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 

             Studienævnssekretær  

 

 


