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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             11. februar 2014 
 

 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Den 11. februar 2014 
 

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

Stapelfeldt (næstformand), Martin Storgaard Christensen, Nicolai Holme Milsø Petersen, Morten 

Vestergaard Dam (faglig vejleder), Katja Kirkegaard (faglig vejleder), Martin Fruergaard Sørensen 

(faglig vejleder), Carina Jennifer Haslev (faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 

 

 

1. Godkendelse af referat af det konstituerende og ordinære møde den 14. januar 2014 
Mogens Nielsen pointerede, at vi godkendte udkastet til ny forretningsorden i sin helheld.  

Der var enighed om, at dette var korrekt.  

 

Vedr. dispensation nr. 26, var afgørelsen en delvis imødekommelse, selvom det af referatet fremgik, 

at det var en fuld imødekommelse. Sagen er behandlet i henhold til studienævnets afgørelse, og ikke 

i henhold til, hvad der blev ført til referat.   

 

Referatet blev herefter godkendt.  

 

2. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder. 

 Ændring af prøveformen i Revisionsteori ved reeksamen i februar 2014 

 Ændring af prøveformen i Regnskab del 1 ved reeksamen i februar 2014 

 Vedrørende koordinerende studienævn på erhvervsøkonomi 

 Godkendelse af formand, næstformand og studieleder – EØ, Odense 

 Dekanstillingen på SAMF 

 Må man udlevere studerendes studentermail til studerende? 

 Flere dimittender til den private sektor 

 Erhvervsøkonomisk Censorrapport 2009-2012 

 

De studerende spurgte til proceduren i forhold til ny dekan og ny prodekan. Anna orienterede kort 

om proceduren og tidshorisonten.  

 

De studerende spurgte også til akkrediteringsprocessen. Anna orienterede kort om systemet og at 

der er nye delpolitikker undervejs.  

 

Herudover var der ingen kommentarer til meddelelserne.  

 

3. Høring vedr. Principper for studiestarten  

Studienævnet tilsluttede sig de i forvejen udsendte kommentarer fra Anna.  

 

Studienævnet diskuterede desuden planlægning af studiestarten i forlængelse af de nye principper. 

Der var enighed om, at arbejde mod, at der skal være tvungne studiegrupper, som kan revideres på 

2. semester.  
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Anna kontakter Martin Hannibal i forhold til anvendelse af grupperne i forbindelse med faget 

Entrepreneurship og forretningsforståelse og Entrepreneurship & Small Business Management.   

 

Anna retter det i forvejen udsendte notat til i forhold til beslutningen. 

 

Studienævnet tilsluttede sig, at studiegrupperne er nødt til at blive støttet af tutorer eller lignende 

henover semesteret.  

 

4. Ændring i linjebeskrivelsen for bachelor i erhvervsøkonomi, HA Business Management 

Ændringerne i linjebeskrivelsen betyder:  

Faget Principles of Management flyttes fra 3. semester til 5. semester, hvor det er obligatorisk for 

de studerende, der ikke rejser til udlandet.  

 

Faget Management Science ændrer fagtitel til Operations and Supply Chain Management og flyttes 

fra 5. semester til 3. semester.  

 

De studerende påpegede, at der uklarhed i forhold til reglerne for godkendelse af fag på 

udlandsophold og hvorvidt faget Principles of Management skal erstattes af tilsvarende fag såfremt 

man tager på udlandsophold.  

 

Det vil blive præciseret i linjebeskrivelsen at faget Principles of Management ikke skal erstattes af 

et andet fag i udlandet.  

 

Studienævnet godkendte ændringerne.  

 

5. Facebook - skal vi have en side - og i givet fald - hvordan skal vi bruge den/skabe trafik? 

Der udspandt sig en diskussion om emnet. Der findes allerede uofficielle grupper på Facebook for 

de studerende. De faglige vejledere udtrykte bekymringer for, at en officiel side vil give 

forventninger om hurtige svartider, og at de studerende blot vil få endnu et forum, som de er 

forpligtet til at følge med i.  

 

Desuden er der usikkerhed om, hvad de nye ”Mit SDU” vil bringe.  

 

Ud fra ovenstående blev det besluttet ikke at sætte i værk på nuværende tidspunkt.  

 

6. Diskussion omk. informationsniveau og udseende af ”de grønne sider” (indskrevne stud.) 

Anna havde i forvejen bedt de studerende om at gennemgå siderne og overveje, om der var ting, der 

kunne gøres anderledes, så det var mere overskueligt for de studerende.  

 

De studerende havde ikke umiddelbart nogen ønsker og mente, at dem, der vil finde informationen, 

også kan finde den.  

 

Anna foreslog at menupunktet ”Uddannelsens opbygning” -> ”Fagbeskrivelser” indeholder en 

diagram over hver HA-linje og cand.merc.-profiler, så man kan se fagene fordelt på semestre 

sammen med en facilitet, der automatisk kan generere en liste over relevante fagbeskrivelser ud fra 

den studerendes valg af uddannelse og år. Dette var der tilslutning til.  

 

SFEO er blevet bedt om at arbejde på sagen.  
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7. Inden indkaldelse af fagbeskrivelser - er der noget, vi skal have fokus på?  

Anna orienterede om, hvad der vil blive skrevet ud til de fagansvarlige i forbindelse med 

indkaldelse af fagbeskrivelsen (bl.a. om aktiverende undervisning og aktiv læring). 

 

Studienævnet havde ingen kommentarer hertil.  

 

Indkaldelse af opdateringer til fagbeskrivelsen er sendt ud efter mødet.  

 

8. Dispensationer (lukket punkt) 

1 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

2 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

3 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

4 – Disp. til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær eksamen – afvist 

5 – Disp. til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær eksamen – imødekommet 

6 – Ansøgning om dispensation til en ændret prøveform – imødekommet 

7 – Ansøgning om dispensation til en ekstraordinær eksamen – delvist imødekommet  

8 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Virksomhedens økonomi del 1 – imødekommet 

9 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Value Chain Design – imødekommet 

10 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg i Virksomhedens økonomi del 1 – imødekommet 

11 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Virksomhedens økonomi del 1 – imødekommet 

12 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Virksomhedens økonomi del 1 – imødekommet 

13 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Value Chain Design – imødekommet 

14 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg i Virksomhedens økonomi del 1 – imødekommet 

15 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Virksomhedens økonomi del 1 – imødekommet 

16 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Virksomhedens økonomi del 1 – imødekommet 

17 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg i Virksomhedens økonomi del 1 – imødekommet 

18 – Ansøg. om 5. eksamensforsøg i VØ del 1 og særlig eksamensforhold – delvist imødekommet 

19 – Ansøg. om 4. eksamensforsøg i Advanced Marketing Communication – imødekommet 

20 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Virksomhedens økonomi del 1 – imødekommet 

21 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

22 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

23 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

24 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

25 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

26 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

27 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

28 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – afvist 

29 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

30 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

31 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

32 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

33 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

34 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

35 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

36 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – delvist imødekommet 

37 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

38 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

39 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

40 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

41 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

42 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

43 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

44 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
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45 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

46 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

47 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – annulleret 

48 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – kræver yderligere behandling 

49 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – forhåndsgodkendt 

50 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

51 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

52 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – afvist 

53 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

54 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

55 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

56 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

57 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Virksomhedens økonomi del 1 – imødekommet 

58 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Virksomhedens økonomi del 1 – imødekommet 

59 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

60 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

61 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Virksomhedens økonomi del 1 – imødekommet 

62 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg i Virksomhedens økonomi del 1 – imødekommet 

63 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

64 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Management Accounting – imødekommet 

65 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Ressourcestyring og SCM – imødekommet 

66 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

67 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

68 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

69 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – delvist imødekommet 

70 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

71 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

72 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – kræver yderligere behandling 

73 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

74 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

75 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i internt regnskab, øk.styring og … – imødekommet 

76 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

77 – Disp. til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær eksamen – imødekommet 

78 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

79 – Disp. til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær eksamen – afvist 

 

Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 

020989 – Disp. til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær eksamen – imødekommet 

050489 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

080583– Disp. til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær eksamen – imødekommet 

090689 – Ansøgning om dispensation for prøveformen i Projektorienteret forløb – imødekommet 

110686 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Foundation of Organization – imødekommet 

190989 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for bachelorprojektet – imødekommet  

231290 – Ansøgning om dispensation for prøveformen i Projektorienteret forløb – imødekommet 

250486 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Finansiering – imødekommet  

270687 – Ansøgning om disp. for ECTS-værdien af Projektorienteret forløb – imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet i e-mailbaseret høring: 

070590 – Ansøgning om dispensation for prøveformen – delvist imødekommet 

120487 – Disp. til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær eksamen – imødekommet 

211089 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – afvist 

260890 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave efter fristen – afvist 

260691 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne – afvist 
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300390 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – afvist 

 

Ansøgninger behandlet som administrativ afgørelse af studenævnssekretæren: 

010185 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

011188 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen og 4. eksamensforsøg – imødekommet 

060989 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

091085 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

091093 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

100187 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

100885 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

101186 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

110392 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

111089 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

111190 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

130986 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

150288 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

150787 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

151089 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

160490 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

170390 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

181288 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

190386 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

190388 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

190491 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

190488 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

200585 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

200984 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

200993 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

210289 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

210389 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

210888 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

230487 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

230573 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

240386 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

260282 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

260890 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

300587 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

300886 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

310591 – Ansøgning om for sen tilmelding til reeksamen – imødekommet 

050685 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Finansiering – imødekommet 

070186 – Ansøg. om 4. eksamensforsøg i Advanced Marketing Communication – imødekommet 

100991 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Finansiering – imødekommet 

110787 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Foundations of Organization – imødekommet 

120988  – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Erhvervsret – imødekommet 

130690 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Virksomhedens økonomi del 1 – imødekommet 

150891 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Virksomhedens økonomi del 1 – imødekommet 

160690 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i International Management – imødekommet 

180488 – Ansøg. om 4. eksamensforsøg i Advanced Marketing Communication – imødekommet 

200585 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Finansiering – imødekommet 

220591 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Finansiering – imødekommet 

220690 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Virksomhedens økonomi del 1 – imødekommet 

240990 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Finansiering – imødekommet 

250785 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg i Management Accounting – imødekommet 
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290987 – Ansøg. om 4. eksamensforsøg i Advanced Marketing Communication – imødekommet 

040379 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

031187 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

260584 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

261190 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

070588 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

120989 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

130487 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

181088 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

200788 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

230381 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

231283 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

250291 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

241188 – Ansøgning om dispensation til at afl. eksamensopgave i februar – imødekommet 

120988 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

180288 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

071187 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

020779 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

 

9. Eventuelt 

Der var ingen punkter til eventuelt.  

 

 

 

Mødet sluttede kl. 14.15 

       

       

 

         Anna Lund Jepsen 

         Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 

              Studienævnssekretær  


