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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             28. november 2013 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 26. november 2013 

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Alexander 
Stapelfeldt, Martin Storgaard Christensen, Morten Vestergaard Dam (faglig vejleder), Carina 
Jennifer Larsen (faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Christina Maj Hegelund (Næstformand) 
Sisse Carlsen (faglig vejleder) 
Martin Fruergaard Sørensen (faglig vejleder) 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 22. oktober 2013 
Referatet blev godkendt uden kommentarer.  
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 
 Valgfagsudbud til Negot (BA og KA) 
 Høringssvar fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet over udkast til bekendtgørelser som 
opfølgning på ændring af universitetsloven  
 Fakultetets afgørelse vedr. afholdelse af decembereksamen i Int. Market Relations 
 De erhvervsøkonomiske studienævns svar vedr. høring over delpolitikker 
 Ændring af fagansvarlig for Marketing across Cultures 
 Godkendelse af eksamenspensum vinteren 2013/2014 
 Åbent Hus 2014 

 
Der var ingen kommentarer til meddelelserne.  
 
3. Fagbeskrivelser 
Market and Communication Ethnography: 
Mindre ændringer under punkterne: Målbeskrivelse, Undervisningsform, Supplerende information 
til prøveformen. 
 
Ændringerne blev godkendt uden kommentarer.  
 
4. Godkendelse af opdateret linjebeskrivelser (HA) 
Den fælles linjebeskrivelse for HA International Business årgang 2014 for Kolding og Odense blev 
godkendt.  
Det koordinerende studienævn sørger for, at linjebeskrivelsen bliver sendt til godkendelse ved 
fakultetet.  
 
Linjebeskrivelsen for HA International Business årgang 2014 (start september) blev godkendt.  
 
For den nye linjebeskrivelse gælder:  

 Faget International Management bliver et linjespecifikt fag på 3. semester.  
 Faget International Økonomi bliver et obligatorisk linjespecifikt fag på 4. semester.  
 Faget Strategi og Organisation bliver et obligatorisk linjespecifikt fag på 6. semester.  
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 Faget International Service Management udgår som obligatorisk linjespecifikt fag, men 
forbliver valgfag på linjen.  
 Faget Markedskommunikation og Reklame udgår af profilen.  

 
 Der er ikke længere mulighed for at vælge et af to linjefag på 6. semester.  
 
5. Godkendelse af opdateret profilbeskrivelser (CM) 
International Business & Law, årgang september 2014: 
 
Primære ændringer ift. årgang 2012 og 2013 er: 

 Business, Law and Society erstatter faget Perspectives on Law and Society.  
 International Business Management erstatter faget Foundations of International Business.  
 International Entrepreneurship erstatter faget International Management.  

 
Profilbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer.  
 
International Business & Management, årgang september 2014 
 
Primære ændringer ift. årgang 2012 og 2013 er: 

 International Business Management erstatter faget Foundations of International Business.  
 International Entrepreneurship erstatter faget International Management.  

 
Profilbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer.  
 
International Business & Marketing, årgang september 2014: 
Primære ændringer ift. årgang 2012 og 2013 er: 

 International Business Management erstatter faget Foundations of International Business.  
 
Profilbeskrivelsen blev godkendt uden kommentarer.  
 
Profilbeskrivelserne sender til endelig godkendelse ved fakultet.  
 
6. Evaluering af projektorienteret forløb 
Per Servais har udarbejdet et udkast til et evalueringsskema for Projektorienteret forløb. 
Studienævnet havde ingen kommentarer til udkastet. Ønsket var dog, at det med tiden blev gjort 
digitalt.  
 
Studienævnet godkendte evalueringsskemaet. Skemaet vil blive udleveret i Studiekontakten, når 
den studerende aflevere sin rapport.  
 
Under samme punkt blev der ytret ønske om afholdelse informationsmøde for studerende, der 
ønsker at tage et projektorienteret forløb. Studienævnet var imødekommende overfor ideen, og bad 
faglige vejleder om at arbejde videre med sagen.  
 
7. Dispensationer (lukket punkt) 
1 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved vintereksamen 2013/2014 – imødekommet 
2 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved vintereksamen 2013/2014 – imødekommet 
3 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved vintereksamen 2013/2014 – delvist imødekommet 
4 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved vintereksamen 2013/2014 – delvist imødekommet 
5 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved vintereksamen 2013/2014 – delvist imødekommet 
6 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved vintereksamen 2013/2014 – imødekommet 
7 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte linjefag med andet – afvist 
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8 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte linjefag med andet – afvist 
9 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
10 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
11 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
12 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
13 – Ansøgning om forhåndstilkendegivelse af meritoverførsel – imødekommet 
14 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
15 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
16 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – afvist 
17 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
18 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – delvist imødekommet 
19 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
20 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg til faget Analyse af kvant. survey data – imødekommet 
21 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg til faget Analyse af kvant. survey data – imødekommet 
22 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg til faget Virksomhedens økonomi del 2 – imødekommet 
23 – Ansøg. om dispensation for 1. årsprøven samt godk. af alternativ studieplan – imødekommet 
24 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
25 – Ansøg. om dispensation for 1. årsprøven samt godk. af alternativ studieplan – imødekommet 
26 – Ansøg. om dispensation for 1. årsprøven samt godk. af alternativ studieplan – imødekommet 
27 – Ansøg. om dispensation for 1. årsprøven samt godk. af alternativ studieplan – imødekommet 
28 – Ansøg. om dispensation for 1. årsprøven samt godk. af alternativ studieplan – imødekommet 
29 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
30 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
31 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
32 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
33 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
34 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for BA-projekt – imødekommet 
35 – Ansøgning om dispensation til at afholde specialeforsvar via Skype – imødekommet 
36 – Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for BA-projekt og seminar – imødekommet 
37 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
38 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 
39 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 
40 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 
41 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne – imødekommet 
42 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
43 – Ansøgning om dispensation for prøveformen – imødekommet 
44 – Ansøgning om dispensation for prøveformen – imødekommet 
45 – Ansøgning om dispensation for prøveformen – imødekommet 
46 – Ansøgning om dispensation til en individuel prøveform – imødekommet 
47 – Ansøgning om dispensation for prøveformen – imødekomme 
48 – Ansøgning om dispensation til at skrive specialet med stud. fra anden institut – imødekommet 
49 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
50 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for BA-projekt – imødekommet 
51 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
52 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
53 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
54 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
55 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
56 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
57 – Ansøgning om dispensation til et individuelt studieforløb – imødekommet 
58 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
59 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
60 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
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61 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
62 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
63 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – afvist 
64 – Dispensation til at få vejleder fra anden institut og at skrive på tysk – delvist  imødekommet 
65 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – afvist 
66 – Ansøgning om dispensation til at deltage i 2. reeksamen i EDB – imødekommet 
67 – Ansøgning om dispensation til at deltage i 2. reeksamen i EDB – imødekommet 
68 – Ansøgning om dispensation til at deltage i 2. reeksamen i EDB – imødekommet 
69 – Ansøgning om dispensation til at deltage i 2. reeksamen i EDB – afvist 
 
Ansøgninger behandlet i e-mailbaseret høring: 
141294 – Ansøg. om dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – afvist 
180789 – Ansøgning om dispensation til at aflevere opgave efter fristens udløb – afvist 
311086 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse – imødekommet 
 
Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 
030991 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
061086 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
080357 – Ansøgning om dispensation for regler fastsat i studieordningen – imødekommet 
100888 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
110291 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
120489 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
130589 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
141184 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
141286 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
180387 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
230688 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
250289 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg i VØ del 1 og del 2 – imødekommet 
270786 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
270986 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
301085 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
 
Ansøgninger behandlet som administrativ afgørelse af studienævnssekretæren: 
020779 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 
020790 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
020887 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse – imødekommet 
030392 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 
030485 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
040379 – Ansøgning om tilladelse til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 
050685 – Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding – imødekommet 
070389 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 
070387 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
070978 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
090490 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
101087 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
110485 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
110779 – Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding – imødekommet 
120689 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
170490 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
170685 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
180176 – Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding – imødekommet 
210689 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 
220490 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 
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221187 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
280888 – Ansøgning om dispensation til at deltage i decembereksamen – imødekommet 
250693 – Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding – imødekommet 
313090 – Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding – imødekommet 
 
8. Eventuelt 
Der blev orienteret om, at studerende, der skulle få brug for yderligere eksamensforsøg ved 
reeksamen i februar ikke skal afholde møde med de faglige vejledere. Dette sker af hensyn til 
studienævnets behandlingstid ift. Hvornår eksamenerne afholdes. Studienævnet vurderede, at der 
ikke er tid til at afholde møde med de faglige vejledere og efterfølgende søge dispensation hos 
studienævnet. Dette gælder dog kun for reeksamenerne i februar. 
 
Studerende, der søger ind på cand.merc. med optagelse pr. 1. februar, og som gerne vil tage valgfag 
ved en anden institution eller i udlandet, kan søge studienævnet om en forhåndstilkendelse af merit, 
selvom de ikke er optaget. En registrering af forhåndsgodkendelsen vil dog ikke kunne finde sted, 
før de studerende er optaget på det pågældende studie, og de vil derfor skulle ansøge studienævnet 
igen. Hvis de ved ansøgning vedlægger skrivelsen fra studienævnet, forventes ansøgningen at 
kunne behandles relativt hurtigt.  
    
Der var ikke yderligere punkter under eventuelt.  
 
Mødet sluttede kl. 13.10 
  
 
 
      Per Servais 
      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
             Studienævnssekretær  
 
 


