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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             8. april 2014 
 

 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Den 8. april 2014 
 

Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Nicolai Holme 

Milsø Petersen, Katja Kirkegaard (faglig vejleder), Martin Fruergaard Sørensen (faglig vejleder) og 

Sabine Jørgensen (sekretær). 

 

 

Fraværende med afbud: 

Martin Storgaard Christensen 

Alexander Stapelfeldt (næstformand) 

Morten Vestergaard Dam (faglig vejleder) 

 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 11. marts 2014 
Referatet blev godkendt uden kommentarer.  

 

2. Dispensationer (lukket punkt) 

1 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

2 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

3 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

4 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

5 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

6 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist 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 – delvist imødekommet 

11 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

12 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

13 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

14 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

15 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

16 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

17 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

18 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

19 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

20 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

21 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

22 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

23 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – Indkaldes til samtale med studielederen 

24 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – afvist 

25 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – Indkaldes til samtale med studielederen 



                                                                                      

Side 2 af 9 

26 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – Indkaldes til samtale med faglig vejleder 

27 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – afvist 

28 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven og godk. af alternativ studieplan – imødekommet 

29 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

30 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

31 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

32 – Ansøgning om dispensation til ændret prøveformer – imødekommet 

32 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne til BA-projekt – imødekommet 

34 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – afvist 

35 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – afvist 

36 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – afvist 

37 – Ansøgning om dispensation til at afholde eksamen på Island – imødekommet 

38 – Ansøgning om dispensation til at afholde eksamen på Island – imødekommet 

39 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved sommereksamen 2014 – delvist imødekommet 

40 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved sommereksamen 2014 – delvist imødekommet 

41 – Dispensation vedr. faget Advanced Marketing Communication – delvist imødekommet 

42 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 

43 – Ansøgning om disp. for eksamensbetingelserne til Markedskommunikation og reklame – afvist 

44 – Disp. for eksamensbetingelserne til Markedskommunikation og reklame – imødekommet 

45 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

46 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet som administrativ afgørelse af studenævnssekretæren: 

020989 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

030987 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

031187 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

060276 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

120971 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

150290 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

190285 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

210289 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

210683 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

240688 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

301179 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 

161280 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

170588 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

190289 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

220491 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

220591 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne – imødekommet 

230889 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

270786 – Ansøgning om dispensation til at afl. vejlederkontrakt efter fristen – imødekommet 

280579 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
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3. Fagbeskrivelser (inkl. fællesfagbeskrivelser) 
Studienævnet godkendte alle fagbeskrivelser for fag udbudt i efterårssemesteret 2014 under 

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense uden nogen kommentarer. 

 

Fagtitel  

(med links til Fagbasens id-nr.)  
Udfyldes af Studienævnet 

Angiv enten ”Nyt fag” eller ”Ændret samt 

ændringens art” )   
Udfyldes af Studienævnet 

Accounting Nyt fag 

Business Research Methods (supplerende til 

cand.merc.) 

Ingen ændringer.  

Brand Management Mindre ændringer i: ”Målbeskrivelse” og 

”Undervisningsform”.  

Enterprice Resource Planning / ERP-

systemer 

Mindre sproglige ændringer under 

“Målbeskrivelsen”. 

Under menupunktet “Eksamenstidspunkt” er 

”reeksamen” ændret til ”omprøve”. 

Entrepreneurship og forretningsforståelse Ændringer i: ”Formål og sigte”, ”Indhold”, 

”Målbeskrivelse”, ”Litteratur”, 

”Undervisningsform”, ”Eksamensbetingelse”. 

Under menupunktet “Eksamenstidspunkt” er 

”reeksamen” ændret til ”omprøve”. 

Ændring under punktet ”Eksamensbetingelser”. 

Præcisering under punktet ”Supplerende information 

til Prøveformen”. 

Studiestartsprøve er tilføjet faget. 

Entrepreneurship & Small Business 

Management (BM) 

Ændringer i: ”Formål og sigte”, ”Indhold”, 

”Målbeskrivelse”, ”Litteratur”, 

”Undervisningsform”, ”Eksamensbetingelse”. 

Under menupunktet “Eksamenstidspunkt” er 

”reeksamen” ændret til ”omprøve”. 

Ændring under punktet ”Eksamensbetingelser”. 

Præcisering under punktet ”Supplerende information 

til Prøveformen”. 

Studiestartsprøve er tilføjet faget. 

Erhvervsøkonomisk seminar (10 ECTS) Der er indført seminarrækker (opponentindlæg). 

Dette har medført ændringer i:  

”Formål og sigte”, ”Indhold”, ”Målbeskrivelse”, 

”Undervisningstidspunkt”, ”Undervisningsform”, 

”Eksamenstidspunkt”, ”Eksamensbetingelser”, 

”Prøveform” og ”Supplerende information til 

prøveform”.  

Erhvervsøkonomisk seminar (5 ECTS) Mindre sproglig ændring under ”Formål og sigte”.  

Præcisering under ”Undervisningstidspunkt”, 

”Eksamenstidspunkt” og ”Supplerende information 

til Prøveform”.  

Financial Investments and Corporate 

Finance 
Nyt fag 

Finansiering Mindre sproglige ændringer i: ”Formål og sigte”, 

”Indhold”, ”Målbeskrivelse” og 



                                                                                      

Side 4 af 9 

Fagtitel  

(med links til Fagbasens id-nr.)  
Udfyldes af Studienævnet 

Angiv enten ”Nyt fag” eller ”Ændret samt 

ændringens art” )   
Udfyldes af Studienævnet 

”Undervisningsform”. 

”Skemalagt undervisning” er tilføjet fagbeskrivelsen.  

Under menupunktet “Eksamenstidspunkt” er 

”reeksamen” ændret til ”omprøve”. 

Ændring under punktet ”Eksamensbetingelser”. 

Præcisering under punktet ”Supplerende information 

til Prøveformen”.  

Finansiering (supplerende til cand.merc.) Mindre sproglige ændringer i: ”Indhold” og 

”Målbeskrivelse”. 

Under menupunktet “Eksamenstidspunkt” er 

”reeksamen” ændret til ”omprøve”. 

Præcisering under punktet ”Supplerende information 

til Prøveformen”. 

International Management Ændringer i: ”Forudsætninger”, ”Indhold”, 

”Målbeskrivelse” og ”Undervisningsform”. 

Under menupunktet “Eksamenstidspunkt” er 

”reeksamen” ændret til ”omprøve”. 

Eksamensbetingelse er tilføjet faget. Der skal nu 

bestås 3 ud af 5 opgaver, for at kunne gå til selve 

eksamen.  

Præcisering under ”Supplerende information til 

Prøveformen”. 

International Service Management Ændringer i: ”Skemalagt undervisning”, 

”Undervisningsform”.  

Under menupunktet “Eksamenstidspunkt” er 

”reeksamen” ændret til ”omprøve”. 

IT, kommunikation og organization Mindre ændringer i: “Formål og sigte”, 

“Målbeskrivelse” og “Undervisningsform”. 

Under menupunktet “Eksamenstidspunkt” er 

”reeksamen” ændret til ”omprøve”. 

Krisekommunikation og PR Mindre ændringer i: “Målbeskrivelse” og 

“Undervisningsform”. 

Under menupunktet “Eksamenstidspunkt” er 

”reeksamen” ændret til ”omprøve”. 

Præcisering under ”Supplerende information til 

Prøveformen”. 

Marketing Mindre ændringer i: “Indhold”, “Målbeskrivelse” 

“Litteratur” og “Undervisningsform”. 

Under menupunktet “Eksamenstidspunkt” er 

”reeksamen” ændret til ”omprøve”. 

Præcisering under ”Supplerende information til 

Prøveformen”. 

Operations and Supply Chain Management Nyt fag 

Organisation med videnskabsteori 

(Organisation) 

Mindre ændringer i: ”Formål og sigte”, “Indhold”, 

“Målbeskrivelse” “Litteratur”, ”Skemalagt 

undervisning” og “Undervisningsform”. 
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Fagtitel  

(med links til Fagbasens id-nr.)  
Udfyldes af Studienævnet 

Angiv enten ”Nyt fag” eller ”Ændret samt 

ændringens art” )   
Udfyldes af Studienævnet 

Under menupunktet “Eksamenstidspunkt” er 

”reeksamen” ændret til ”omprøve”. 

Ændring i ”Prøveform til eksamensbeviset” og 

”Supplerende information til prøveform”. 

Organisation with Theory of Science (BM) Mindre ændringer i: ”Formål og sigte”, “Indhold”, 

“Målbeskrivelse” “Litteratur”, ”Skemalagt 

undervisning” og “Undervisningsform”. 

Under menupunktet “Eksamenstidspunkt” er 

”reeksamen” ændret til ”omprøve”. 

Ændring i ”Prøveform til eksamensbeviset” og 

”Supplerende information til prøveform”. 

Projektorienteret forløb (MBK) Mindre ændringer i: ”Formål og sigte”, “Indhold”, 

“Målbeskrivelse”, ”Undervisningsform”. 

Præcisering under ”Supplerende information til 

Prøveformen”. 

Projektorienteret forløb Mindre ændringer i: ”Forudsætninger”, ”Formål og 

sigte”, “Indhold”, “Målbeskrivelse”, 

”Undervisningstidspunkt” og “Undervisningsform”. 

Under ”Eksamensbetingelser” er det tilføjet, at 1. 

årsprøven skal være bestået.  

Præcisering under ”Supplerende information til 

Prøveformen”. 

Regnskab Mindre ændringer i: “Indhold”, “Målbeskrivelse”, 

”Litteratur”. 

Under menupunktet “Eksamenstidspunkt” er 

”reeksamen” ændret til ”omprøve”. 

Præcisering under ”Supplerende information til 

Prøveformen”. 

Regnskab – supplering på 5 ECTS Under menupunktet “Eksamenstidspunkt” er 

”reeksamen” ændret til ”omprøve”. 

Præcisering under ”Supplerende information til 

Prøveformen”. 

Ressourcestyring og Supply Chain 

Management 

Mindre ændringer i: ”Formål og sigte”.  

Under menupunktet “Eksamenstidspunkt” er 

”reeksamen” ændret til ”omprøve”. 

Præcisering under ”Supplerende information til 

Prøveformen”. 

Seminar (5 ECTS) Mindre ændringer i: ”Undervisningstidspunkt” og 

”Eksamenstidspunkt”. 

Præcisering under ”Supplerende information til 

Prøveformen”. 

Videregående årsregnskab Mindre ændringer i: ”Målbeskrivelse”. 

Under menupunktet “Eksamenstidspunkt” er 

”reeksamen” ændret til ”omprøve”. 

Præcisering under ”Prøveform til eksamensbevis”. 

Virksomhedens økonomiske styring Mindre ændringer i: ”Indhold” og ”Målbeskrivelse”. 
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Fagtitel  

(med links til Fagbasens id-nr.)  
Udfyldes af Studienævnet 

Angiv enten ”Nyt fag” eller ”Ændret samt 

ændringens art” )   
Udfyldes af Studienævnet 

Under menupunktet “Eksamenstidspunkt” er 

”reeksamen” ændret til ”omprøve”. 

Advanced Marketing Communication Mindre ændringer i: ”Forudsætninger”, Formål og 

sigte”, ”Indhold” 

Business Development and Innovation 

Management 

Mindre ændringer i “Formål og sigte”, “Indhold”, 

”Målbeskrivelse” og ”Undervisningsform”. 

Præcisering under ”Prøveform til eksamensbevis”. 

Doing Business in Emerging Markets Nyt fag 

International Business Management Erstatter Foundations of International Business. 

Ny fagansvarlig.  

Ændringer i: “Formål og sigte”, “Indhold”, 

”Målbeskrivelse”, ”Litteratur”, ”Skemalagt 

undervisning”, ”Eksamensbetingelser”, ”Prøveform 

til eksamensbevis” og ”Supplerende information til 

prøveform”. 

Foundations of Management Mindre ændringer i: “Formål og sigte”, 

“Målbeskrivelse” og ”Undervisningsform”. 

Ændring i Eksamensbetingelserne: 4 ud af 6 opgaver 

skal beståes. 10 ud af 15 forelæsninger er fremmøde 

påkrævet. 

Foundation of Organization Mindre ændringer i: “Formål og sigte”, 

“Målbeskrivelse”, ”Indhold” og 

”Undervisningsform”. 

Præcisering under ”Supplerende information til 

Prøveformen”. 

Foundations of Strategy Mindre ændringer i: ”Forudsætninger”, Formål og 

sigte”, “Målbeskrivelse”, og Undervisningsform”. 

Eksamensbetingelsen er fjernet.  

Præcisering under ”Supplerende information til 

Prøveformen”. 

International Market Relations Ny fagansvarlig.  

Ændringer i: “Indhold”, “Målbeskrivelse”, 

Litteratur”, “Undervisningsform”, 

”Eksamenstidspunktet” (eksamen udelukkende i 

december) og ”Eksamensbetingelser”.  

Præcisering under ”Supplerende information til 

Prøveformen”. 

Management Accounting Ændringer i “Undervisningsform”.  

Management of Technology Mindre ændringer i “Formål og sigte” og 

”Undervisningsform”.  

Marketing Across Culture Ændringer i: ”Indhold”, ”Målbeskrivelse”, 

”Litteratur” og ”Undervisningsform”. 

Eksamensbetingelse er tilføjet.  

Præcisering under ”Supplerende information til 

Prøveformen”. 

Marketing Theory Mindre ændringer i ”Undervisningsform”. 
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Fagtitel  

(med links til Fagbasens id-nr.)  
Udfyldes af Studienævnet 

Angiv enten ”Nyt fag” eller ”Ændret samt 

ændringens art” )   
Udfyldes af Studienævnet 

Præcisering under ”Supplerende information til 

Prøveformen”. 

Project- and Trainee Period Ny fagansvarlig.  

Ændringer i: ”Formål og sigte”, ”Indhold”, 

”Målbeskrivelse”, ”Litteratur”, 

”Undervisningstidspunkt” og ”Undervisningsform”. 

Eksamensbetingelse er tilføjet.  

Præcisering under ”Supplerende information til 

Prøveformen”. 

Revisionsteori Ændringer i: “Forudsætninger”, “Formål og sigte”, 

“Indhold”, “Målbeskrivelse”, ”Skemalagt 

undervisning”, ”Undervisningsform”. 

Præcisering under ”Supplerende information til 

Prøveformen”. 

Under menupunktet “Eksamenstidspunkt” er 

”reeksamen” ændret til ”omprøve”. 

Seminar in Business Economics – normal Afventer 

Short Seminar in Business Economics Afventer 

Supply Chain Inventory and Production 

Planning 

Ændringer i: ”Forudsætninger”, ”Formål og sigte”, 

”Indhold”, ”Undervisningsform” og 

”Eksamenstidspunkt”.  

Præcisering under ”Supplerende information til 

Prøveformen”. 

Value Chain Design Mindre ændringer i: “Målbeskrivelse” og 

“Undervisningsform”. 

Præcisering under ”Supplerende information til 

Prøveformen”. 

 

Studienævnet godkendte alle fagbeskrivelser for fællesfagene på Erhvervsøkonomi, HA, udbudt i 

efterårssemesteret 2014: 

 

Fagtitel  

(med links til Fagbasens id-nr.)  
Udfyldes af Studienævnet 

Angiv enten ”Nyt fag” eller ”Ændret samt 

ændringens art” )   
Udfyldes af Studienævnet 

Samfundsøkonomiske rammebetingelser 

(gælder både dansk og engelsk version) 

Ny fagansvarlig. 

Samkørt i DK/UK udgave for Odense og 

Sønderborg. 

Små rettelser i tekst. 

Den engelsk er lidt anderledes i eksamensform 

/opgave pga. samlæsning med Negot i Sønderborg. 

Kvantitative analyseredskaber 

(gælder både dansk og engelsk version) 

Ingen større rettelser. 

Default er indsat vedr. de nye krav om tvungen 

tilmelding til eksamen og omprøve. 

Virksomhedens økonomi 

(gælder både dansk og engelsk version) 

Indlagt eksamensbetingelser omkring 5 obl. opgaver 

pr. del /semester. 

Default er indsat vedr. de nye krav om tvungen 
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Fagtitel  

(med links til Fagbasens id-nr.)  
Udfyldes af Studienævnet 

Angiv enten ”Nyt fag” eller ”Ændret samt 

ændringens art” )   
Udfyldes af Studienævnet 

tilmelding til eksamen og omprøve. 

Suppleringsfag i virksomhedens økonomi 

(gælder både dansk og engelsk version) 

Se ovenfor. 

Bachelorprojekt 

(gælder både dansk og engelsk version) 

Indsat lokalt /underfagnumre pr. campus efter ønske 

fra eksamenskontoret. 

 

4. Opdateringer af linjebeskrivelse for HA Business Management 

Ændringerne i linjebeskrivelsen betyder:  

Faget Corporate Finance ændrer fagtitel til Financial Investments and Corporate Finance.  

 

Studienævnet godkendte ændringen.  

 

5. Godkendelse af foreløbig eksamensplan for omprøven i august for HA og MBK 

Studienævnet godkendte den foreløbige eksamensplan for omprøver i august for HA og tilvalg i 

Marketing, Branding og Kommunikation uden kommentarer.  

 

6. Censorindberetning for vintereksamen 2013/2014 

Der var en enkelt censorindberetning med kritisk indhold. Dette angik uklarhed om censors opgave 

i forbindelse med en mundtlig eksamen udgangspunkt i en skriftlig rapport. Der er taget hånd om 

sagen som opfølgning på den konkrete eksamen. Dette tog studienævnet til efterretning. 

 

7. Orientering om møde med Dekanen om uddannelsesberetningen 

Anna Lund Jepsen orienterede om mødet med Dekanen vedr. uddannelsesberetningen for HA og 

cand.merc. Dekanen mente, at udviklingsfokus i den kommende periode skulle ligge på cand.merc., 

hvor studienævnene og studielederne skal kigge på, hvordan studienævnene forestiller sig, at 

cand.merc. ser ud i fremtiden - for eksempel med en horisont på 10 år. Formålet skal være at kunne 

pege på særkendet for cand.merc. på SDU. Studielederkredsen vil kigge nærmere på dette. Anna er 

tovholder på projektet. For HA var der ikke de store kommentarer.  

 

Anna deltog også i mødet vedr. uddannelsesberetningen for cand.merc.aud. Her blev der primært 

talt om det kommende tilbud om deltidsuddannelse i Kolding, som vil betyde, at cand.merc.aud. i 

Odense og cand.merc.aud. i Kolding vil blive mere adskilt. Muligheden for at tage konstituerende 

fag i Kolding, men stadig være indskrevet i Odense vil falde bort med den stærkere profilering. 

 

Der var ingen kommentarer hertil. 

 

8. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 Besøg af SUE den 3. juni 2014 

 Fakultetets rammer og beslutninger – opdateret 

 Opslag vedr. Vera og Carl Johan Michaelsens Legat 

 Høringssvar – principper for studiestart – SAMF 

 Fakultetets godkendelse af opdateret linjebeskrivelse for HA Business Management 

 

Vedr. de dispensationer, som studienævnet har givet til yderligere eksamensforløb ved 

vintereksamen 2013/2014, kunne Anna Lund meddele, at de faktisk havde en effekt på den måde, at 
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mange af de studerende var bestået på det yderligere eksamensforsøg, som studienævnet havde 

tildelt dem.  

 

Anna Lund orienterede om, at forslaget om ændring af tidsfristen for at bestå 1. årsprøven vil blive 

annulleret, således at det indtil videre fastholdes, at 1. årsprøven skal være bestået ved udgangen af 

2. studieår. I det kommende år vil vi følge årgang 13 tæt og følge op med tilbud om vejledning til 

studerende, der ikke er bestået de fag, der indgår i 1. årsprøven. 

 

Der var ingen yderligere kommentarer eller meddelelser under punktet.  

 

9. Eventuelt 

Mødet den 3. juni bliver flyttet til den 2. juni kl. 10.00. Mødet afholdes i mødelokalet ved Institut 

for Marketing og Management, 1. sal.  

 

 

 

Mødet sluttede kl. 14.30. 

             

 

 

 

        Anna Lund Jepsen 

        Studienævnsformand  / Sabine Jørgensen 

            Studienævnssekretær  


