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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             21. august 2013 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 20. august 2013 

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Jan Møller Jensen, Martin Storgaard Christensen, 
Alexander Stapelfeldt, Martin Fruergaard Sørensen (faglig vejleder), Sisse Carlsen (faglige 
vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Mogens Nielsen 
Christina Maj Hegelund (Næstformand) 
Carina Jennifer Larsen (faglig vejleder) 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 18. juni 2013 
Referatet blev godkendt uden kommentarer.  
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 
 Kommentarer fra Studiekontakten vedr. studienævnets spørgsmål fra mødet den 18. juni 
 Digitaliseringsudvalg oprettet på Fakultetet 
 Valg 2013 – Indkaldelse af forslag til ændringer af den nuværende studienævnsstruktur 
 Aflysning af faget Financial Markets and Bank Management 
 Optag til efterårssemesteret 2013 

 
Per Servais orienterede om optagelsestallene i Odense for efteråret 2013: 
HA (danske linjer): 200 optagne. 
HA (BM): 54 optagne. 
HA-meritordningen: 46 optagne. 
CM: 331 optagne. 
CM-AUD: 56 optagne. 
 
Det bemærkes at ikke alle optaget på kandidat har bekræftet studiepladsen. 
 
3. Undervisningsevaluering efterår 2013 
Studienævnet besluttede at følgende efterårsfag skal evalueres: 
 
Bachelor- og tilvalgsfag: 

 Brand Management 
 Business IT (HA BM) 
 Business Research Methods 
 Entrepreneurship og forretningsforståelse 
 Entrepreneurship & Small Business Management (HA BM) 
 Finansiel Risikostyring 
 Finansiering 
 International Service Management 
 It, kommunikation og organisation 
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 Marketing (MBK) 
 Organisation med videnskabsteori (Organisation) 
 Organization with Theory of Science (Organization) (HA BM) 
 Virksomhedens økonomiske styring 

 
Kandidatfag: 

 Advanced Marketing Communication 
 Foundations of International Business 
 Foundations of Strategy 
 International Market Relations 
 Marketing across cultures 
 Marketing Theory 
 Revisionsteori 

 
4. Høring: Studie- og undervisningsmiljøundersøgelsen 2013 
Studienævnet blev bedt om at orientere sig i undersøgelsens resultater for de uddannelser, som 
studienævnet er ansvarlig for, og i forlængelse af dette, at vurdere og komme med konkrete forslag 
til, hvad der kunne indgå i fakultetets samlede handlingsplan. 
 
Studienævnet havde ingen kommentarer eller forslag til det fremsendte.  
 
5. Klage (lukket punkt) 
Klagen blev behandlet af studienævnet.  
 
6. Dispensationer (lukket punkt) 
1 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
2 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 
3 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
4 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
5 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
6 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
7 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
8 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
9 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
10 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
11 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
12 – Ansøgning om dispensation til at få en anden vejleder ifm. specialet – imødekommet 
13 – Ansøgning om dispensation til at afholde specialeforsvar via Skype – imødekommet 
14 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – kræver yderligere behandling 
15 – Ansøgning om fritagelse for Kvantitative analyseredskaber del 2 – imødekommet 
16 – Ansøgning om et 6. eksamensforsøg til Bachelorprojekt – afvist  
17 – Ansøgning om dispensation til at skrive eksamensbesvarelser alene – delvist imødekommet 
18 – Ansøgning om dispensation for prøveformen i Projektorienteret forløb – imødekommet 
18a – Ansøgning om dispensation for prøveformen i Projektorienteret forløb – imødekommet 
19 – Ansøg. om udsættelse af afleveringsfristen for erhvervsøkonomisk seminar – imødekommet 
19a – Ansøg. om udsættelse af afleveringsfristen for erhvervsøkonomisk seminar – imødekommet 
20 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
21 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
22 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – afvist 
23 – Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag – imødekommet 
24 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
25 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
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26 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
27 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
28 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
29 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
30 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte linjefag med andet – imødekommet 
31 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
32 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
33 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
34 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
35 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
36 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
37 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
38 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
39 – Ansøgning om profilskifte på cand.merc. – imødekommet 
40 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
 
Ansøgninger behandlet ved skriftlig høring: 
141171 – Ansøgning om en ekstraordinær eksamen – afvist 
240688 – Ans. om dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – afvist 
290189 – Ansøgning om dispensation til en anden prøveform - afvist 
 
Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 
010990 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
020487 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
020779 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
020988 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
040483 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
040787 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
040891 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
060286 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
060491 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
060788 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
070888 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
080357 – Ansøgning om disp. til at tage suppleringsfag i Slagelse – imødekommet 
080583 – Ansøgning om 8. eksamensforsøg – imødekommet 
090286 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
090683 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær - imødekommet 
090889 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
100290 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
100588 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
100991 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
110188 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
110188 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
110391 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
120589 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
120583 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
140486 – Ansøgning om særlige eksamensforhold – imødekommet 
140691 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 
140690 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
140987 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
151188 – Ansøgning om 6. eksamensforsøg – imødekommet 
170589 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for synopsis – imødekommet 
170682 – Ans. om dispensation til at læse valgfag sideløbende med suppleringsfag – imødekommet 
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170682 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
170889 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
171089 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
190392 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
190989 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
210689 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
211185 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
220383 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
220591 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
220589 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
220790 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
220790 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
220792 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
220883 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
220989 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
221087 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
230381 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
230690 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
230986 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
240390 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
240590 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
240688 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 
240688 – Dispensation til for eksamensbetingelsen - imødekommet 
250187 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
250184 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
250289 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
250785 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
251282 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
261084 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
271187 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
280683 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
280987 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
281288 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
290585 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
290987 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
300186 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
300490 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 
 
7. Eventuelt 
Ingen kommentarer.  
 
 
Mødet sluttede kl. 13.10 
 
 
  
      Per Servais 
      Formand i studienævnet  /  Sabine Jørgensen 
             Studienævnssekretær  
 
 


