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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             23. oktober 2013 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 22. oktober 2013 

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Jan Møller Jensen, Martin Storgaard Christensen, 
Alexander Stapelfeldt, Christina Maj Hegelund (næstformand), Morten Vestergaard-Dam (faglig 
vejleder), Sisse Carlsen (faglige vejleder), Carina Jennifer Haslev (faglig vejleder), Martin 
Fruergaard Sørensen (faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Mogens Nielsen. 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 17. september 2013 
Referatet blev godkendt uden kommentarer.  
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 
 Referat fra uddannelsesdagen den 3. september 2013 
 Tilbagemelding til fakultetet vedr. samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter 
 Orientering om ændring af universitetsloven 

 
Der var ingen kommentarer til meddelelserne. 
 
3. Fagbeskrivelser 
Studienævnet godkendte alle fagbeskrivelser for fag udbudt i forårssemesteret 2014 under 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense uden nogen kommentarer.  
 
Fagtitel:  
 

Ændringer: 

Advanced Management Accounting Ændring i undervisningsform (timebelastning) 
 

Advanced Strategy and Organisation 
Theory 

Ændring i undervisningsform (timebelastning). 
Mindre ændring under Supplerende information til 
prøveformen (kun af betydning for 
eksamensplanlæggerne). 

Analyse af kvantitative survey data 
(Videregående kvantitative analyser) 

Mindre ændringer i: 
Indhold, Målbeskrivelse og Litteratur. 
Ændring i undervisningsform (timebelastning). 
Ændring i skemalagt undervisning. 
Mindre ændring under Supplerende information til 
prøveformen (kun af betydning for 
eksamensplanlæggerne) 

Business IT Nyt fag. 
 

Business Strategy Ændring i undervisningsform (timebelastning). 
 

Consumption Studies Ændring i undervisningsform (timebelastning). 
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Corporate Communication Ingen ændringer.  
 

Corporate Strategy and Organization 
Design 

Mindre tilføjelse under Forudsætninger.  
Ændringer i litteratur.  
Ændring i undervisningsform (timebelastning). 

Erhvervsøkonomisk seminar 5 ECTS Ændring i undervisningsform (timebelastning). 
Ændring i eksamenstidspunkt. 

Erhvervsøkonomisk seminar 10 ECTS Ændring i undervisningsform (timebelastning). 
Ændring i eksamenstidspunkt. 

Financial Accounting Ændringer i Forudsætninger, Indhold og Litteratur. 
Ændring i undervisningsform (timebelastning). 
Mindre ændring under Supplerende information til 
prøveformen (kun af betydning for 
eksamensplanlæggerne). 

International BtB Markedsføring Mindre ændringer i: 
Formål og sigte, Indhold, Målbeskrivelse og 
Litteratur. 
Ændring i undervisningsform (timebelastning). 
Ændring i skemalagt undervisning. 
Mindre ændring under Supplerende information til 
prøveformen (kun af betydning for 
eksamensplanlæggerne). 

International Entrepreneurship Nyt fag. 
 

International Management Ændring i undervisningsform (timebelastning). 
 

International Marketing Channels Ændring i undervisningsform (timebelastning). 
 

It for Erhvervsøkonomer Ingen ændringer.  
 

Leadership and Organizational 
Communication 

Ændring i undervisningsform (timebelastning). 
 

Markeds- og kommunikationsanalyse Ændringer i Litteratur. 
Ændring i skemalagt undervisning.  
Ændring i undervisningsform (timebelastning). 
Mindre ændring under Supplerende information til 
prøveformen (kun af betydning for 
eksamensplanlæggerne), 

Markedskommunikation og reklame Ændring i Målbeskrivelse og Litteratur. 
Ændring i Supplerende information til prøveform. 

Market and Communication Ethnography Ændring i Litteratur. 
Ændring i undervisningsform (timebelastning). 
Mindre ændring under Supplerende information til 
prøveformen (kun af betydning for 
eksamensplanlæggerne). 

Marketing and Consumer Behaviour 
(Marketing) 

Nyt fag.  

Marketing og forbrugeradfærd 
(Marketing) 

Ændringer i Forudsætninger, Formål og sigte, 
Indhold, Målbeskrivelse og Litteratur. 
 

Matematik Ændring i undervisningsform (timebelastning). 
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Mathematics Nyt fag. 
 

New Market Development & Innovation Ændring i Prøveform til eksamensbevis.  
Ændring i Supplerende information til prøveform. 
(sproglig rettelse). 

Organisationforståelse og –kulturanalyse Ændring i Undervisningsform. 
Ændring i Prøveform til eksamensbevis. 
Ændring i Supplerende information til prøveform. 
(sproglig rettelse). 

Organization of Innovation Tilføjelse af Forudsætning. 
Ændring i Formål og sigte, Indhold. 
Ændring i undervisningsform (timebelastning). 
Tilføjelse under Eksamensbetingelse. 
Mindre ændring under Supplerende information til 
prøveformen (kun af betydning for 
eksamensplanlæggerne). 

Personnel Economics Ændring i undervisningsform (timebelastning). 
 

Regnskab (supplerende til cand.merc.) Mindre ændring under Supplerende information til 
prøveformen (kun af betydning for 
eksamensplanlæggerne), 

Strategi og organisation Ændring i Litteratur. 
Ændring i undervisningsform (timebelastning). 

Strategic Issues in Supply Chain 
Management 

Ændring i undervisningsform (timebelastning). 
Ændring i Supplerende information til prøveform. 

Supply Chain Links and Enterprise 
Ressource Planning 

Ændring i undervisningsform (timebelastning). 
Ændring i Supplerende information til prøveform. 

Theories and Methods in Technological 
Change 

Ændring i undervisningsform (timebelastning). 
 

 
4. Høring over kvalitetspolitik for uddannelsesområdet 
Studienævnet tilsluttede sig de bemærkninger Studielederen har sendt frem til den koordinerende 
Studieleder. Ifølge vedtægterne for Syddansk Universitet vil ansvaret for en del af politikkerne 
ligge hos dekanen og ikke studielederen. Andet vil ligge hos Institutlederen og 
Studienævnsformanden og ikke studielederen. Endvidere bemærkes det, at det er nødvendigt at 
kunne dokumenterer sammenhængen mellem Universitetets kvalitetspolitik og de europæiske 
standarder (ENQA). 
 
5. Dispensationer (lukket punkt) 
1 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – afvist 
2 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
3 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
4 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
4a – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
5 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
6 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
7 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
8 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
9 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – delvist imødekommet 
10 – Ansøgning om dispensation for prøveformen i Projektorienteret forløb – imødekommet 
11 – Ansøgning om dispensation for prøveformen i Projektorienteret forløb – imødekommet 
12 – Ansøg. om disp. til at få ændret vilkårene for Projektorienteret forløb – delvist imødekommet 



                                                                                      

Side 4 af 6 

13 – Ansøgning om dispensation til at opnå 5 ECTS i stedet for 10 ECTS – imødekommet 
14 – Ansøgning om dispensation til at opnå 5 ECTS i stedet for 10 ECTS – imødekommet 
15 – Ansøgning om særlig eksamensforhold – imødekommet 
16 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – afvist 
17 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – afvist 
18 – Ansøgning om særlig eksamensforhold – delvist imødekommet 
19 – Ansøgning om særlig eksamensforhold – delvist imødekommet 
20 – Ansøgning om særlig eksamensforhold – delvist imødekommet 
21 – Ansøgning om særlig eksamensforhold – delvist imødekommet 
22 – Ansøgning om særlig eksamensforhold – delvist imødekommet 
23 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet  
24 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven samt godk. af studieplan – imødekommet  
25 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
26 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven samt godk. af studieplan – imødekommet  
27 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven samt godk. af studieplan – imødekommet  
28 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
29 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
30 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
31 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
32 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
33 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
34 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
35 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
36 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
37 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
38 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
39 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekomme 
40 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven samt godk. af studieplan – imødekommet  
41 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven samt godk. af studieplan – imødekommet  
42 – Ansøgning om 4. og 5. eksamensforsøg – imødekommet 
43 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven samt godk. af studieplan – imødekommet  
44 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
45 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
46 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
47 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
48 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
49 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
50 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
51 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
52 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
53 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
54 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
55 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
56 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
57 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
58 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
59 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – afvist 
60 – Ansøgning om dispensation til at erstatte obligatorisk fag med andet – afvist 
61 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
62 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
63 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
64 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 
65 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
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66 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
67 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven samt godk. af studieplan – imødekommet  
68 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
69 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven samt godk. af studieplan – imødekommet 
70 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven samt godk. af studieplan – imødekommet 
70 – Ansøgning om for sen tilmelding til erhvervsøkonomisk seminar – imødekommet 
71 – Ansøgning om en ekstraordinær eksamen i VØ del 2 – imødekommet 
72 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven samt godk. af studieplan – imødekommet 
73 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
 
Ansøgninger behandlet ved skriftlig høring: 
020388 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
031187 – Ansøgning om dispensation til at afl. obl. opgave efter fristens udløb – afvist 
070587 – Ansøgning om dispensation til en ekstraordinær eksamen – imødekommet 
090875 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – afvist 
130388 – Ansøgning om dispensation til at afl. obl. opgave efter fristens udløb – afvist 
170984 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – afvist 
280788 – Ansøgning om dispensation til at afl. obl. opgave efter fristens udløb – afvist 
 
Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 
010988 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
031287 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
031187 – Ansøgning om dispensation til at afl. obl. opgave efter fristens udløb – imødekommet 
070789 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – delvist imødekommet 
080691 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
081287 – Ansøgning om dispensation til anden bedømmelsesform – imødekommet 
090790 – Ansøgning om særlig eksamensforhold – imødekommet 
101186 – Ansøgning om dispensation til anden bedømmelsesform – imødekommet 
101286 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
110188 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
120489 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
140183 – ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 
130589 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
170980 – Ansøgning om dispensation til en ekstraordinær eksamen – imødekommet 
180289 – Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding – imødekommet 
180590 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
190588 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – delvist imødekommet 
190588 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – delvist imødekommet 
200988 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
210489 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
220883 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
220989 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – delvist imødekommet 
221190 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
230390 – Ansøgning om dispensation til anden bedømmelsesform – imødekommet 
230381 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
230381 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
230381 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
230381 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne – imødekommet 
230887 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 
250289 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – forhåndsgodkendt 
250991 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 
270687 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
280788 – Ansøgning om dispensation til at afl. obl. opgave efter fristens udløb – imødekommet 
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290890 – Ansøgning om dispensation til anden bedømmelsesform – imødekommet 
290987 – Ansøgning om dispensation til at afl. obl. opgave efter fristens udløb – imødekommet 
270787 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit – imødekommet 
300490 – Ansøgning om særlig eksamensforhold – imødekommet 
311089 – Ansøgning om dispensation til at erstatte linjefag med andet – imødekommet 
 
6. Eventuelt 
Der blev spurgt til, om man kunne gøre noget mere ud af undervisningsevalueringerne. Der var et 
ønske om evaluering af flere fag og oftere. Der vil blive kigget nærmere på dette, når planlægningen 
af forårsevalueringen går i gang. 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.05. 
 
 
      Per Servais 
      Formand i studienævnet  /  Sabine Jørgensen 
             Studienævnssekretær  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


