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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             26. november 2014 
 

 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense 

Den 25. november 2014 

 
 

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

Storgaard Christensen, Nicolai Holme Milsø Petersen, Morten Vestergaard-Dam (faglig vejleder), 

Katja Kirkegaard (faglig vejleder), Nicoline Sophie Christiansen (faglig vejleder) og Sabine 

Jørgensen (sekretær). 

 

Fraværende med afbud: 

Klaus Kristiansen (faglig vejleder) 

Alexander Stapelfeldt 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 28. oktober 2014 
Referatet blev godkendt uden kommentarer.  

 

2. Dispensationer (lukket punkt) 

1 – Ansøgning forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

2 – Ansøgning forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

3 – Ansøgning forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

4 – Ansøgning forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

5 – Ansøgning forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

6 – Ansøgning forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

7 – Ansøgning forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

8 – Ansøgning forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

9 – Ansøgning forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

10 – Ansøgning godkendelse af endelig meritoverførsel – delvist imødekommet 

11 – Ansøgning forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

12 – Ansøgning forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

13 – Ansøgning forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

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

15 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel til konstituerende fag – afvist 

16 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

17 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

18 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

19 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

20 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

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

22 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

23 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

24 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

25 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

26 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

27 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 



                                                                                      

Side 2 af 7 

28 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

29 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

30 – Ansøgning om dispensation til linjeskift – afvist 

31 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

32 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

33 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

34 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

35 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

36 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

37 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

38 – Ansøgning om valg af vejleder til kandidatspecialet – afvist 

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

40 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for BA-projekt – imødekommet 

41 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for BA-projekt – imødekommet 

42 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for BA-projekt – imødekommet 

43 – Ansøgning om disp. til udsættelse af afl. frist for BA-projekt og seminar – til samtale 

44 – Ansøgning om dispensation om at blive afmeldt BA-projekt – imødekommet 

45 – Ansøgning om dispensation om at blive afmeldt BA-projekt – imødekommet 

46 – Ansøgning om dispensation til at få en karakter i stedet for B/IB – imødekommet 

47 – Ansøgning om dispensation til at få en karakter i stedet for B/IB – imødekommet 

48 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

49 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved vintereksamen 2014/2015 – imødekommet 

50 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved vintereksamen 2014/2015 – imødekommet 

51 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved vintereksamen 2014/2015 – imødekommet 

52 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved vintereksamen 2014/2015 – imødekommet 

53 – Ansøgning om særlig eksamensforhold ved vintereksamen 2014/2015 – imødekommet 

54 – Ansøgning om disp. til en ændret prøveform ved januareksamen 2015 – delvist imødekommet 

55 – Ansøgning om dispensation til en ændret prøveform – imødekommet 

56 – Ansøgning om dispensation til en ændret prøveform – imødekommet 

57 – Ansøgning om dispensation for prøveformen i Finansiering – kræver yderligere behandling 

58 – Ansøgning om dispensation for prøveformen i Idea Generation – imødekommet 

59 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave fra augusteksamen i december – afvist 

60 – Ansøg.om disp. til at deltage i ordinær eksamen uden at opfylde eksamensbetingelserne - afvist 

61 – Ansøgning om disp. til at deltage i omprøven uden at have deltaget i ordinær – imødekommet  

62 – Ansøgning om disp. til at deltage i omprøven uden at have deltaget i ordinær – imødekommet  

63 – Ansøgning om disp. til at deltage i omprøven uden at have deltaget i ordinær – imødekommet  

64 – Ansøgning om disp. til at deltage i omprøven uden at have deltaget i ordinær – imødekommet  

65 – Ansøgning om dispensation til at deltage i december eksamen 2014 – afvist  

66 – Ansøgning om dispensation til at deltage i december eksamen 2014 – afvist 

67 – Ansøgning om dispensation til at deltage i december eksamen 2014 – afvist 

68 – Ansøgning om dispensation til at deltage i december eksamen 2014 – afvist 

69 – Ansøgning om dispensation til at deltage i december eksamen 2014 – afvist  

70 – Ansøgning om dispensation til at deltage i december eksamen 2014 – afvist 

71 – Ansøgning om dispensation til at deltage i december eksamen 2014 – afvist 

72 – Ansøgning om dispensation til at deltage i december eksamen 2014 – imødekommet  

73 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen for Seminar – afvist 

 

Ansøgninger behandlet af Studienævnsformanden: 

020794 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave efter fristen – imødekommet 

020779 – Ansøgning om disp. til udsættelse af afleveringsfristen for Specialet – imødekommet 
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050983 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave efter fristen – imødekommet 

100790 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

100790 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

130690 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

180577 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

200593 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave efter fristen – imødekommet 

201294 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave efter fristen – imødekommet 

240887 – Ansøgning om disp. til udsættelse af afleveringsfristen for Specialet – imødekommet 

 

3. Godkendelse af eksamenspensum for vintereksamen 2014/2015 

Eksamenspensum blev godkendt uden kommentarer.  

 

Dog skal det for fagene Entrepreneurship og forretningsforståelse samt Entrepreneurship and Small 

Business Management angives hvilke kapitler af de angivne bøger, der indgår som pensum. 

 

4. Godkendelse af foreløbige eksamensdatoer for omprøven februar 2015 (HA/MBK) 

De foreløbige eksamensdatoer for omprøver i februar 2015 for HA og Tilvalg i Marketing, 

Branding og Kommunikation blev godkendt uden kommentarer. Studienævnet bemærkede dog, at 

det relativt sent i forhold til semesterets afslutning, at disse datoer foreligger til godkendelse. 

 

5. Godkendelse af foreløbige eksamensdatoer for sommereksamen 2015 

De foreløbige eksamensdatoer for omprøver i februar 2015 for HA, Tilvalg i Marketing, Branding 

og Kommunikation, cand.merc. og cand.merc.aud. blev godkendt uden kommentarer. Studienævnet 

bemærkede dog, at fag, der udbydes af andre studienævn tilsyneladende ikke fremgår af de lister, 

der offentliggøres overfor de studerende. Studienævnet finder, at eksamensdatoer for obligatoriske 

fag bør fremgå af eksamensplanen for uddannelsen uanset hvilket studienævn, der udbyder prøven. 

Sekretæren følger op i forhold til dette. 

 

6. Fagbeskrivelser 

Project Management udbudt i forårssemesteret 2015 (4. semester): Fagansvaret er ændret fra Anna 

Lund Jepsen til Thomas Gulløv Longhi.  

 

Studienævnet godkendte ændringen uden kommentarer.  

 

Business Law udbudt i forårssemesteret 2015 (4. semester): Som følge af høringen på baggrund af 

den tidligere vedtagne fagbeskrivelse var der indkommet ønske om inddragelse af international ret 

fra Sønderborg samt ønske om eksempel på litteratur i den engelske udgave af fagbeskrivelsen. 

Dette var efter aftale med den fagansvarlige tilføjet fagbeskrivelsen. 

 

Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen uden kommentarer.  

 

Erhvervsjura udbudt i forårssemesteret 2015 (4. semester). Som ovenfor. 

 

Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen uden kommentarer.  

 

Kandidatspecialet (dansk og engelsk version): Fagbeskrivelsen har været diskuteret med de øvrige 

erhvervsøkonomiske studieledere og været i høring i de øvrige erhvervsøkonomiske studienævn.  

Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen med den ændring, at det oprindelige maksimale sidetal for 

specialet fastholdes uanset, at der nu er tilføjet, at der er tale om normalsider, hvorfor figurer ikke 

tæller med. 
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Suppleringsfag i Virksomhedens økonomi 5 ECTS udbudt i efterårssemesteret 2015: 

Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen uden kommentarer.  

 

Ordinært fag Virksomhedens økonomi udbudt i efterårssemesteret 2014/forårssemesteret 2015: 

Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen uden kommentarer.  

 

Microeconomics udbudt i efterårssemesteret 2014/forårssemesteret 2015: 

Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen uden kommentarer.  

 

7. Studieordninger 

Linjen International Business på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA:  

Ændringen består i, at faget International Service Management ændrer titel til International 

Business. Faget vil fortsat være udbudt på 3. semester. Ændringen skyldes et ønske fra den nye 

fagansvarlige og støttes af den linjeansvarlige. 

 

Ændringerne vil fremgå af punkt 4.1. og 4.2. 

 

Studienævnet godkendte ændringen.  

 

Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation: 

Studieordningen er opdateret i forhold til punkt 1.1. Kompetencebeskrivelse, herunder; Viden og 

forståelse, Færdigheder og Kompetencer, således at det klart fremgår, at der er tale om et tilvalg i en 

humanistisk bacheloruddannelse og ikke en fuld bacheloruddannelse. 

 

Studienævnet godkendte ændringen.  

 

Cand.merc.aud. – deltidsuddannelsen: 

Studienævnet i Kolding ønsker at udbyde cand.merc.aud. som deltidsuddannelse pr. september 

2015. Studienævnet har derfor udarbejdet og vedtaget en studieordning for denne uddannelse. 

Denne var fremsendt til høring i studienævnet i Odense med følgende kommentarer: 

 

Af de væsentlige forhold, der er tilpasset deltidslovgivningen er: 

- En grænse på op til 5 år for færdiggørelse af uddannelsen. Vejledende normal studieplan er 

4 år. 

- Da reglerne omkring specialefrister, alene er gældende for heltidsuddannelser, er der valgt 

en 9 måneders periode for 1. eksamensforsøg (og 3 mrd. for de næste 2). 

- Betalingsmæssigt er inkluderet undervisning og 3 eksamensforsøg (se specificeret i 

studieordningen). Dog er alene 2 eksamensforsøg inkluderet i betalingen for specifikt 

specialet. 

- I afsnit 2.3.1. ”Principper for tilrettelæggelse af læringsforløb” er der arbejdet med en 

præcisering af læringsforløb /undervisning. 

- Der er kun kort omtalt (undladt at omtale) mulige skift muligheder mellem deltid /fuldtid og 

tilbage igen. Inge Langhave Jeppesen har kontakt med de øvrige universiteter vedr. deres 

anvendte model, og Kirsten Høg har kontakt med Jette Winther vedrørende hvad der er 

lovligt og muligt.  Konklusion på dette modtager studienævnet senere, men det 

koordinerende studienævn betragter det ikke som en del, der nødvendigvis skal præciseres i 

studieordningen. 

- Det koordinerende studienævn har fra dekanatet/Ole Friis får godkendt en prisfastsættelse på 

850 kr /ECTS. 
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Studienævnet i Odense undrer sig over processen i denne sag. Studienævnet har modtaget en 

studieordning, der allerede er vedtaget, og hvor der åbenbart er en forventning om, at vi godkender 

indenfor meget kort tid. Studienævnet mener, at sagen har en karakter, så den skal behandles på et 

møde i studienævnet, hvorfor høringen er punkt på dette møde. Studienævnet finder det især 

problematisk, at der i studieordningen er indført en meget væsentlig ændring i forhold til 

adgangskravene, som studienævnet desværre først nu har bemærket også er med i bilaget til 

hovedstudieordningen, som studienævnet også fik ”på bagkant” med meget kort tid til at godkende.  

Hverken dengang eller denne gang er denne ændring omtalt i høringsmailen, og den har ikke været 

diskuteret med hverken studielederen i Odense, den tidligere eller den nuværende profilansvarlig. 

Det drejer sig om HD-FR, som nu behandles på lige fod med HD-R og HD-F, og HD generelt, som 

er sat ind som havende retskrav på adgang til cand.merc.aud. HD-FR har tidligere skullet supplere 

med flere ECTS end de to andre HD uddannelser. HD har ikke stået som havende retskrav på 

adgang til cand.merc.aud., og det gør de heller ikke i studieordningen fra 2013, som er den 

gældende studieordning. Studienævnet antager, at et bilag ikke kan overrule en studieordning, og at 

bilaget derfor ikke ændrer adgangskravene til cand.merc.aud. 

 

Studienævnet vil på det kraftigste protestere mod ændringen både i bilaget og i forslaget til 

deltidsuddannelse. For det første kan HD ikke have retskrav på adgang til cand.merc.aud. i det 

retskrav udelukkende gælder bachelorer, og HD er ikke en bacheloruddannelse. Derfor skal afsnit 

3.1.2 slettes. For det andet omtaler bekendtgørelsen udelukkende HD-R og HD-F som 

adgangsgivende til cand.merc.aud. Det er derfor forkert alene af den grund forkert at behandle HD-

FR som ligestillet med disse to uddannelser. Hertil kommer, at de HD-R og HD-F hver for sig giver 

et godt fundament i henholdsvis regnskab og finansiering, mens HD-FR ikke giver fundament i 

nogen af delene. Det betyder, at HD-FR fortsat bør have et større suppleringskrav end HD-R 

og HD-F og ikke bør så på lige fod med disse i studieordningen, men i et afsnit for sig selv med 

egne suppleringskrav. 
 

Studienævnet mener desuden, at det ikke fremgår tydeligt af den fremsendte studieordning, hvordan 

deltidsuddannelsen hænger sammen med fuldtidsuddannelsen. Hvilken status har den? Hvordan er 

den bundet sammen med fuldtidsstudieordningen om overhovedet? Er det reelt den samme 

uddannelse eller er det en anden uddannelse?  

 

Herudover var der en række kommentarer af mere teknisk karakter. Disse er sammen med 

ovenstående sendt til studienævnet i Kolding. 

 

8. Høring vedrørende suppleringsprincip for cand.merc.aud.  

Studienævnet havde fra studienævnet i Kolding modtaget forslag til principper for supplerende 

uddannelsesaktiviteter i forbindelse med eller efter studiestart på cand.merc.aud. Principper 

indebærer blandt andet, at ansøgere kan optages og starte på cand.merc.aud. uddannelsen, hvis de 

mangler at supplere med max. 2 fagområder og max. 15 ECTS ved studiestart. Der kan evt. 

suppleres med et yderligere fagområde i forbindelse med studiestart. 

 

Studienævn for erhvervsøkonomi i Odense mener, at det er uheldigt at optage studerende, der 

mangler hele to fagområder, og som skal supplere med disse sideløbende med undervisningen på 

deres første semester. Dette giver en meget stor arbejdsbyrde i løbet af dette semester, hvilket er 

særligt problematisk på grund af fremdriftsreformen. Herudover er det et spørgsmål, om det 

overhovedet kan lade sig gøre at følge undervisningen i de fag, hvor de stilles krav om supplerende 

aktivitet, fordi der vil være tale om fag på bachelor og kandidat, hvor det ikke er muligt at 

koordinere undervisningen. 
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Studienævnet og den uddannelsesansvarlige, John Christensen finder det herudover problematisk, 

hvis man kan påbegynde cand.merc.aud. uddannelsen uden overhovedet at have haft regnskab eller 

finansiering. Så vidt studienævnet kan se, kan man gøre dette med den model, der forslås. Man kan 

endda mangle både finansiering og enten internt eller eksternt regnskab og først bestå disse fag efter 

et semester på uddannelsen. Hvis der udbydes prøve inden studiestart i et af fagområderne kan man 

endda mangle alle 3. Det er meget uheldigt.  

 

Studienævnet kan godt se det praktiske i at følge samme model på cand.merc. og cand.merc.aud. 

Studienævnet og den uddannelsesansvarlige finder derfor forslaget fra studienævnet i Kolding 

acceptabelt såfremt der sker den modifikation, at der ikke optages med krav om supplerende 

aktivitet i regnskab og finansiering, der begge anses for væsentlige forudsætninger i forhold til 

studiestarten på cand.merc.aud.. Det vil sige, at der udelukkende optages ansøgere, der på forhånd 

opfylder kravet om 15 ECTS indenfor finansiering og regnskab (både internt og eksternt). 

 

9. Opfølgning på Studiepraktik 2014 

Faglig vejleder, Morten Vestergaard Dam orienterede kort om Studiepraktik 2014. I år løb det over 

2 dage, og der var 80 deltagere, herunder 20 på hver linje på bacheloruddannelsen i 

erhvervsøkonomi, HA.  

 

Det kunne konstateres at elever fra Tietgenskolen blev væk efter 1. dag. Efterfølgende har der været 

en dialog med Tietgenskolen, og de meddeler, at de var glade for at blive orienteret om, at det 

primært var deres elever, der blev væk på 2. dagen, og at den tvungne deltagelse i forløbet 

forventelig ikke vil være tilfældet næste år.  

 

Det er blevet besluttet, at forløbet næste år vil vare 3 dage i stedet for de 2 dage, da det er bedre med 

3 kortere dage end 2 meget lange dage.  

 

Alt i alt var det et godt forløb.  

 

10. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 Overgangsordning for supplering 

 Orientering om tilbud om ekstraordinær omprøve i faget Organisation med videnskabsteori 

 Studiefremdriftsreformen – nye frister for aflevering af fagbeskrivelser og studieordninger 

 Optag på CMA 

 Vedr. ændring af prøveform for fag udbudt i indeværende semester 

 Fakultetets godkendelse af profilbeskrivelser  

 Fakultetets godkendelse af linjebeskrivelser  

 

Der var ingen kommentarer til meddelelserne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Eventuelt 
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Vedr. Åbent Hus:  

Anna og Lone Grønbæk Kronbak deltager i Åbent Hus og vil i løbet af dagen - hver for sig – 

gennemgå den uddannelse, de hver for sig er ansvarlig for samt viften med uddannelser, og lidt om 

campus. De faglige vejledere må gerne holde deres oplæg sammen.  

 

Der var ingen øvrige punkter til eventuelt.  

 

 

 

Mødet sluttede kl. 13.40. 

 

 

 

 

       

      Anna Lund Jepsen 

      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 

            Studienævnssekretær     

   

  


