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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             19. juni 2013 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 18. juni 2013 

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Christina Maj Hegelund (Næstformand), Martin Storgaard 
Christensen, Anders Hemmingsen (suppleant for Alexander Stapelfeldt), Martin Fruergaard 
Sørensen (faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Jan Møller Jensen 
Mogens Nielsen 
Alexander Stapelfeldt 
Sisse Carlsen (faglig vejleder) 
 
Mødet startede kl. 12.05, da alle var mødt frem. 
 
Punkt 9 fra tillægsdagsordenen blev diskuteret før punkt 8 (Eventuelt). 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 15. maj 2013 
Referatet blev godkendt uden kommentarer.  
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 
 Fakultetets godkendelse af opdateret profilbeskrivelser 
 E-læringsprojektpuljen 2014 
 Orienteringsbrev om. proces ved ønske om ændring af titel og andre forhold 

 
Der var ingen kommentarer til meddelelserne.  
 
Meddelelser udover dagsorden: 
Studielederen orienterede om, at universitetet ikke har medtaget studienævnets høringssvar til 
høring over udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og 
godkendelse af nye videregående uddannelser med i universitetets svar til Ministeriet. Studielederen 
vil gå videre med sagen til Prodekanen.  
 
3. Undervisningsevaluering forår 2013 
Studienævnet gennemgik evalueringsresultater og rapporter for følgende fag: 
 
(Bachelor- og tilvalgsfag) 

 International BtB markedsføring 
 It for erhvervsøkonomer 
 Markeds- og kommunikationsanalyse 
 Markedskommunikation og reklame 
 Marketing og forbrugeradfærd 
 Organisationsforståelse og kulturanalyse 
 Strategi og organization 
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(Kandidatfag) 
 Consumption Studies 
 Corporate Communication 
 Leadership and Organizational Communication 
 Market and Communication Ethnography 
 New Market Development & Innovation 
 Organization of Innovation 
 Personnel Economics 
 Strategic Issues in Supply Chain Management 
 Theories and Methods in Technological Change 

 
Studienævnet kommenterede, at svarprocenten igen i år var meget lav. Men dog så det ud til, at 
svarprocenten var en anelse højere på cand.merc. end på HA.  
 
Derudover havde studienævnet ingen kommentarer til evalueringen, og afslutter hermed forårets 
undervisningsevaluering.  
 
4. Diagram over eksamensformer på HA og cand.merc.aud. i Odense 
Studienævnet bemærkede, at der for HA Generel Erhvervsøkonomi og HA International Business 
ikke er nok mundtlige eksamener. Mindst et af linjefagene på de to pågældende linjer bør være 
mundtlig. 
 
Studielederen vil drøfte forholdet med de linjeansvarlige.  
 
Studienævnet godkendte uden yderligere kommentarer diagrammerne.  
 
5. Mødedatoer for efterårssemesteret 2013 
Mødedatoer for efterårssemesteret 2013 er: 
 

 20. august 2013 kl. 12.15 – lokale oplyses via studienævnets hjemmeside 
 17. september 2013 kl. 12.15 – lokale oplyses via studienævnets hjemmeside 
 22. oktober 2013 kl. 12.15 – lokale oplyses via studienævnets hjemmeside 
 19. november 2013 kl. 12.15 – lokale oplyses via studienævnets hjemmeside 
 10. december 2013 kl. 12.15 – lokale oplyses via studienævnets hjemmeside 

 
Mødedatoerne vil blive offentliggjort på studienævnets hjemmeside. 
 
6. Dispensationer (lukket punkt) 
1 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
2 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
3 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – trukket tilbage 
4 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – 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 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
12 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
13 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
14 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
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15 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
16 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
17 – Ansøgning om dispensation til at erstatte obligatorisk fag – imødekommet 
18 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 
19 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 
20 – Ansøgning om dispensation til at aflevere opgave efter fristens udløb – afvist 
21 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet  
22 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – afvist  
23 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
24 – Ansøgning om profilskrifte og godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
25 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
26 – Ansøgning om disp. til at erstatte linjespecifikt fag med andet fag – imødekommet  
27 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
28 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
29 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
30 – Ansøgning om tilladelse til at følge Finansiering i Slagelse – imødekommet 
31 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
32 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
33 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
34 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 
35 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær - imødekommet 
36 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær - imødekommet 
37 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
38 – Ansøgning om godkendelse af 4. eksamensforsøg – imødekommet 
39 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – afvist  
40 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
41 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
42 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
43 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
44 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
45 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
46 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – afvist  
47 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 
47a – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
48 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – afvist  
49 – Ansøgning om dispensation til at skifte specialevejleder – imødekommet  
50 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 
51 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 
52 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
53 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
54 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 
54a – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
55 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
56 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
57 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
58 – Ansøgning om dispensation til at få annulleret eksamenstilmelding – imødekommet  
59 – Ansøgning om dispensation til at erstatte obligatorisk fag – imødekommet 
60 – Ansøgning om godkendelse af profil-skifte og meritoverførsel – imødekommet 
61 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
62 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
63 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet  
64 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet  
65 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet  
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66 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – kræver yderligere behandling 
67 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – kræver yderligere behandling 
 
Ansøgninger behandlet ved skriftlig høring: 
030491 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
031190 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
040790 – Dispensation til at deltaget i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 
050292 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
051186 – Ansøgning om tilladelse til at faget VDA kun tæller 5 ECTS – imødekommet 
060590 – Ansøgning om dispensation til at aflevere opgave efter fristens udløb – afvist 
070787 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
080792 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven og godk. af studieplan – imødekommet 
091090 – Ansøgning om yderligere eksamensforsøg – imødekommet 
100588 – Dispensation til at deltaget i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 
100588 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
140488 – Ansøgning om dispensation for prøveformen – afvist  
140686 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
140990 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
141191 – Ansøgning om særlige eksamensforhold – imødekommet 
150987 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – afvist 
161085 – Ansøgning om dispensation til at opnå 20 ECTS for projektorienteret forløb – afvist 
180289 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
180590 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
181187 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
190285 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – delvist imødekommet 
190481 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
191288 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
220491 – Ansøgning om dispensation til at aflevere opgave efter fristens udløb – afvist 
220589 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
220890 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
230489 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
240590 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
240590 – Dispensation til at deltaget i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 
260584 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
240387 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
290980 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
291087 – Ansøgning om tilladelse til at faget VDA kun tæller 5 ECTS – imødekommet 
 
Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 
010589 – Dispensation til at deltaget i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 
020588 – Rettelse vedr.: Afgørelse på ansøgning om særlige eksamensforhold – imødekommet 
020779 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
030288 – Ansøgning om særlige eksamensforhold – imødekommet 
030988 – Ansøgning om særlige eksamensforhold – imødekommet 
060491 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
080786 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
090289 – Ansøgning om særlige eksamensforhold – imødekommet 
150291 – Ansøgning om dispensation til at aflevere opgave efter fristens udløb – imødekommet 
150992 – Ansøg. om dispensation for 1. årsprøven og godkendelse af studieplan - imødekommet 
150992 – Ansøgning om annullering af dispensation for 1. årsprøven og studieplan – imødekommet 
201082 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
210893 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven og annullering af eks.forsøg – imødekommet 
240782 – Dispensation til at deltaget i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 
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241188 – Ansøgning om disp. til at aflevere eksamensopgave i løbet af efteråret – imødekommet 
270189 – Ansøgning om særlige eksamensforhold – imødekommet 
280986 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
280688 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
300987 – Ansøgning om ændring af eksamenssproget – imødekommet 
 
7. Klage (lukket punkt) 
Klagen blev behandlet af studienævnet. Studielederen vil gå videre med sagen til institutlederen.  
 
9. (tillægsdagsorden) 
Studielederen fremlagde et ønske om ændrer antallet af optagne via kvote 2, således at der i 
fremtiden vil være 40 pladser i kvote 2 og 160 pladser i kvote 1 for Bachelor i Erhvervsøkonomi 
(KOT nr. 17510) og 20 pladser i kvote 2 og 70 pladser i kvote 1 for Bachelor in Economics and 
Business Administration (KOT nr. 17517).  
 
Begrundelse for ændringen ligger i, at det har vist sig at man måtte afvise mange kvalificerede 
ansøgere i kvote 2. Flere af disse kan sandsynligvis optages i kvote 1, men da optagelseskvotienten 
ikke kendes endeligt, kan det ikke udelukkes, at en række kvalificerede ansøgere ikke kan optages 
på deres 1. prioritet.  
 
Studienævnet imødekom ændringen.  
 
8. Eventuelt 
Studenterrepræsentanterne og de faglige vejledere meddelte, at tilsynene ved de skriftlige 
eksamener ikke håndhæver reglerne om fremmøde, dvs. der er stor forskel på, om man kan blive 
lukket ind til en eksamen alt afhængig af, hvilke tilsyn, der er til stede. Nogle er meget strikse og 
afviser de studerende, hvis de kommer senere end det fastsatte tidspunkt for sidste mødetid, andre 
lukker bare de studerende ind.  
 
Studienævnet sender bemærkningen videre til Studiekontakten, som forhåbentlig vil gå videre med 
sagen.  
 
Studenterrepræsentanterne og de faglige vejledere undre sig over, at man skal møde op til de 
skriftlige eksamener en time før eksamen. Det er meget lang tid at vente, hvis man f.eks. lider af 
eksamensangst.  
 
Studienævnet sender bemærkningen videre til Studiekontakten, og afventer en begrundelse herfor. 
  
 
Mødet sluttede kl. 12.50. 
 
 
  
      Per Servais 
      Formand i studienævnet  /  Sabine Jørgensen 
             Studienævnssekretær  
 
 


