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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             15. januar 2014 
 

 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Den 14. januar 2014 
 

Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Alexander Stapelfeldt 

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

Dam (faglig vejleder), Sisse Carlsen (faglig vejleder), Martin Fruergaard Sørensen (faglig vejleder), 

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

 

Carina Jennifer Haslev (faglig vejleder) deltog i mødet fra kl. 12.40.  

 

Fraværende med afbud: 

Jan Møller Jensen 

 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 10. december 2013 
Referatet blev godkendt uden kommentarer.  

 

2. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder. 

 Orientering om valgte medlemmer til Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense 

 Referat fra møde i den Erhvervsøkonomiske studieledergruppe’ 

 Skrivelse fra Per Servais til SUE vedr. undervisningsevalueringer 

 Opfølgning på evalueringen af censorordningen og evalueringen af 7-trinsskalaen 

 Matematik F2014 for Oecon og HA 

 Mulighed for uddannelsesoplæg på Study Try Out 2014 i Sønderborg 

 

Studienævnet havde ingen kommentarer til meddelelserne.  

 

Anna Lund Jepsen orienterede om, at prodekan for uddannelse Jan Guldager Jørgensen har haft en 

dialog med SDUerhverv om kommunikationen mellem enheden og studenterorganisationer med 

erhvervskontakt på SAM. Der er efterfølgende blevet afholdt et orienteringsmøde i samarbejde med 

Syddanske studerende som et led i en god kommunikation fremadrettet, så misforståelser i forhold 

til roller og opgaver undgås.  

 

3. Godkendelse af forretningsorden for Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense 

Ændringerne i forretningsordenen består af følgende:  

 

”Mødeindkaldelse og fremlæggelse af sager”: Det er blevet tilføjet, at dagsordenen sendes ud pr. e-

mail, at den offentliggøres på uddannelsens hjemmeside under menupunktet ”Studienævn for 

Erhvervsøkonomi”. For god ordens skyld, er det også tilføjet, at dagsordenen også sendes til 

Studienævn for Jura, Studienævn for Market and Management Anthropology, Studienævn for 

Cand.negot., Ledelsessekretariatet, Eksamenskontoret og Journalen. Alle disse har hele tiden 

modtaget både dagsordener og referater, det har blot ikke fremgår af forretningsorden. 
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”Mødeledelse og forelæggelse af sager”: Under § 4, er der tilføjet stk. 2: 

”Stk. 2.  Dagsordenen udsendes pr. e-mail til hvert medlem af studienævnet og til rektor, ligesom 

den offentliggøres ved opslag på uddannelsens hjemmeside under menupunktet ”Studienævn for 

Erhvervsøkonomi. Dagsorden sendes endvidere til de faglige vejledere, Studienævn for Økonomi, 

Studienævn for Jura, Studienævn for Market and Management Anthropology, de 

erhvervsøkonomiske studienævn på campusserne, Studienævn for Cand.negot, 

Ledelsessekretariatet, Eksamenskontoret samt Journalen”. 

 

Studienævnet godkendte tilføjelserne, og forretningsordenen blev dermed godkendt.  

 

4. Mødedatoer for foråret 2013 

Mødedatoer for forårssemesteret er: 

 11. februar 2014 kl. 12.15 – lokale O77 

 11. marts 2014 kl. 12.15 – mødelokale ved Dagstudieadministrationen (bag ved ”glasburet”) 

 8. april 2014 kl. 12.15 – lokale O77 

 6. maj 2014 kl. 12.15 – lokale O96 

 3. juni 2014 kl. 12.15 – mødelokale ved Dagstudieadministrationen (”glasburet”) 

 1. juli 2014 kl. 12.15 – lokale O77 

 19. august 2014 kl. 12.15 – lokale O77 

 

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på studienævnets hjemmeside. 

 

5. Udfordringer for undervisere 

Som baggrund for dette punkt oplyses det, at SUE på et institutmøde den 19. november 2013 (Inst. 

for Marketing og Management) fik mulighed for få de videnskabelige ansattes bud på, hvad de 

oplever som de største udfordringer i forbindelse med undervisningsopgaver på instituttet.  

 

Svarene blev sammenskrevet og kategoriseret. Flere undervisere giver udtryk for frustration over, at 

en del studerende ikke deltager i undervisningen, og at en del af dem, der møder op, ikke er 

forberedte.  

 

På baggrund af kommentarerne udspandt sig en længere diskussion om problemstillingen. I 

forbindelse med denne var der enighed om, at det er vigtigt at sætte ind med krav om aktivitet på 

uddannelsen som sådan, og at det er vigtigt at formidle og understøtte dette fra starten af studiet. 

Der var, især fra de studerende, flere gode idéer til, hvordan studiegrupper og eventuelle mentorer 

kan bruges aktivt i dette arbejde og herunder særligt i forbindelse med at få mere ud af 

øvelsestimerne. 

 

Det blev besluttet, at Anna til næste møde udarbejder et notat om problemstillingen med forskellige 

løsningsmodeller ud fra de idéer, der fremkom på mødet. 

 

6. Undervisningsevaluering – fortsat fra efteråret 2013 

Studienævnet gennemgik evalueringsresultater og rapporter for bachelorfagene Organisation med 

videnskabsteori (Organisation) og Organisation with Theory of Science (Orgranisation). 

 

Studienævnet havde ingen øvrige kommentarer. 

 

Studienævnet afslutter dermed efterårets evaluering.  
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7. Høring over lovforslag om ændring af universitetsloven (talent) 

Lovforslaget omhandler fire initiativer: 

1. Udmærkelse på eksamensbeviset 

2. Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset 

3. Ekstra ECTS-point 

4. Tidlig studiestart for elever i ungdomsuddannelser 

 

Anna Lund Jepsen gennemgik kort lovforslaget, og havde ingen bemærkninger til de tre første 

punkter, der ser ud til kun at give mere fleksibilitet og mulighed for at lave ting, som kan give 

anerkendelse uden at det optager ECTS point på selve uddannelsen.  

 

Til punkt 4 havde Anna den kommentar, at det er svært at se, hvordan det skulle kunne 

gennemføres, fordi forudsætningerne for at følge fag på universitetet netop opnås på gymnasiet. 

Muligvis ville nogen kunne følge matematik på universitetet i stedet for at tage det på A-niveau på 

gymnasiet. Dette tilbud risikerer dog at favorisere gymnasieelever, der bor i nærheden at 

universitetet, og det favorisere universiteter, der ligger i områder, hvor de studerende vælger at tage 

til en større by efter endt ungdomsuddannelse.  

 

Studienævnet var enigt i Annas betragtninger, og havde ikke yderligere kommentarer.  

 

Anna skriver på vegne af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense og de øvrige 

erhvervsøkonomiske studienævn et samlet svar til fakultetet.  

 

8. Høring vedr. ændring i studieordningernes tekst vedr. studieophold og udlandsophold 

Ændringerne i studieordningernes tekst vedr. studieophold og udlandsophold består i, at det for 

studieophold (projektorienteret forløb) nu er indskrevet, at man skal have bestået 1. årsprøven inden 

igangsætning af projektorienteret forløb.  

For udlandsophold er det nu indskrevet, at 1. årsprøven skal være bestået inden udlandsopholdet 

finder sted. Programmet skal som hovedregel indeholde fag som ligger inden for den 

erhvervsøkonomiske fagramme og som ikke allerede indgår i uddannelsen. Der kan godkendes op 

til 5 ECTS relevant sprogindhold. Programme skal forhåndsgodkendes i studienævnet.  

 

Studienævnet havde ingen kommentarer til høringen, og godkendte dermed ændringerne.  

 

9. Dispensationer (lukket punkt) 

1 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

2 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

3 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

4 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

5 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

6 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for seminar – imødekommet 

7 – Ansøgning om dispensation til en ekstraordinær eksamen – imødekommet 

8 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

9 – Ansøgning om dispensation til at blive afmeldt eksamen efter fristens udløb – imødekommet 

10 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 

11 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 

12 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – afvist 

13 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – afvist 

14 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – afvist 

15 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – afvist 

16 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – afvist 

17 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – afvist 

18 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave efter fristens udløb – afvist 
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19 – Ansøgning om dispensation til at få endnu et forsøg til at afl. mindre opgave – afvist 

20 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – afvist 

21 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – delvist imødekommet  

22 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

23 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

24 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – afvist 

25 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 

26 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

27 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 

28 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave efter fristens udløb – afvist 

29 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave efter fristens udløb – afvist 

 

Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 

010491 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

020189 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

050685 – Ansøg. om dispensation for 1. årsprøven og godk. af alternativ studieplan - imødekommet 

051083 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

091085 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 

100588 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

110891 – Ansøgning om dispensation til at deltage i januareksamen – imødekommet 

111088 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved vintereksamen 2013/2014 – imødekommet 

120790 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

140385 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

141085 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

160887 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

161091 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

180488 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 

201093 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne – imødekommet 

220590 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

240688 – Ansøgning om godkendelse af fag på cand.merc. – imødekommet 

241188 – Ansøgning om godkendelse af alternative campusspecifikt fag – imødekommet 

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

250880 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

251086 – Ansøgning om dispensation til at afl. eksamensopgave efter fristen – imødekommet 

270493 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 

270567 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved vintereksamen 2013/2014 – imødekommet 

281088 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

281088 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

281288 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 

300187 – Dispensation til at deltage i reeksamen uden at have deltaget i ordinær – imødekommet 

301085 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

301085 – Ansøg. om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for seminar – imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet i e-mailbaseret høring: 

110293 – Ansøgning om dispensation for prøveform – delvist imødekommet 

110779 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne – imødekommet 

130191 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne – imødekommet 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

Side 5 af 5 

 

10. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt.  

 

 

Mødet sluttede kl. 13.55 

       

       

 

         Anna Lund Jepsen 

         Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 

              Studienævnssekretær  


