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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             30. juni 2014 
 

 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Den 27. juni 2014 
 

Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Nicolai Holme Milsø Petersen, 

Alexander Stapelfeldt, Katja Kirkegaard (faglig vejleder), Morten Vestergaard-Dam (faglig 

vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 

 

Fraværende med afbud: 

Jan Møller Jensen 

Martin Storgaard Christensen. 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 27. maj 2014 
Referatet blev godkendt uden kommentarer.  

 

2. Praksis vedrørende cand.merc.aud. 

Studienævnet diskuterede den hidtidige praksis om, at studerende indskrevet på cand.merc.aud. i 

Odense kunne erstatte de konstituerende fag Financial Accounting og Management Accounting 

med fag udbudt på cand.merc.aud.-studiet i Kolding, såfremt de søgte studienævnet om 

dispensation. De studerende har søgt om dispensation til at tage de to konstituerende fag i Kolding, 

fordi fagene i Kolding er udbudt på dansk, hvor de i Odense er udbudt på engelsk. 

 

Studienævnet besluttede ikke at fastholde den hidtidige praksis. Det betyder, at det – pr. 1. 

september 2014 – ikke længere er muligt at få dispensation til at erstatte de to konstituerende fag 

Financial Accounting og Management Accounting med fag udbudt på cand.merc.aud.-studiet i 

Kolding. 

 

Beslutningen er truffet ud fra, at der er faglig progressionen fra fagene på cand.merc.aud.-profilen, 

der udbydes i Odense, op til at skulle skrive speciale indenfor den forskningsprofil, der er på 

instituttet i Odense, og som vejlederne derfor har, og dermed de foregående fag.  

 

Studienævnet vurderede også, at de studerende må være klar over, hvilken uddannelse de bliver 

optaget på, og hvilke betingelser, uddannelsen udbydes på. Hvis de studerende ønsker at tage 

fagene på dansk, kan de studerende søge om overflytning til cand.merc.aud.-uddannelsen i Kolding.  

 

3. Dispensationer (lukket punkt) 

1 – Ansøgning om dispensation for regler fastsat i fagbeskrivelsen – afvist 

2 – Ansøgning om dispensation for regler fastsat i studieordningen – afvist 

3 – Ansøgning om dispensation til en individuel dato for BA-projekt – imødekommet 

4 – Ansøgning om et 4. eksamensforsøg – imødekommet  

5 – Ansøgning om yderligere eksamensforsøg – imødekommet  

6 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

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

8 – Ansøgning om godkendelse af alternativt studieplan – imødekommet 
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9 – Ansøg. om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet – Ansøgning trukket tilbage. 

10 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet – imødekommet  

11 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – imødekommet 

12 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – imødekommet 

13 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – imødekommet 

14 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – imødekommet 

15 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – imødekommet 

16 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – imødekommet 

17 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – imødekommet 

18 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – imødekommet 

19 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – imødekommet 

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

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

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

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

24 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

25 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

26 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

27 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

28 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

29 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

30 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

31 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

32 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

33 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

34 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

35 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

36 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

37 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

38 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

39 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

40 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

41 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

42 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

43 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

44 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

45 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

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

47 – Ansøgning om et 5. eksamensforsøg – imødekommet 

48 – Ansøgning om et 5. eksamensforsøg – imødekommet 

49 – Ansøgning om dispensation ifm. faget New Market Development – imødekommet 

50 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet – imødekommet  

51 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

52 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

53 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

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

55 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

56 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

57 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

58 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet – imødekommet  
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59 – Ansøgning om disp. for 1. årsprøven og godk. af alternativ studieplan – behandling udsat. 

60 – Ansøgning om dispensation en ændret prøveform ved omprøven – afvist 

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

62 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet som administrativ afgørelse af studenævnssekretæren: 

020779 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet – imødekommet  

020779 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet – imødekommet  

040883 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

040891 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

040891 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet 

060487 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

060590 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

081085 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet – imødekommet  

100392 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

100790 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

120393 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

121090 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

130391 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

131284 – Ansøgning om for sen afmelding til BA-projektet – imødekommet 

140793 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

141089 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

160392 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

170491 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

171090 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

210988 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

210990 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

220490 – Ansøgning om for sen undervisningstilmelding – imødekommet 

230892 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

240386 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

271189 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

280888 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 

010990 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag med andet – imødekommet 

090489 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

281291 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – imødekommet 

301083 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspecialet – imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet i e-mailbaseret høringsrunde: 
040883 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

090489 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

090489 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

100990 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

120488 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 
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4. Godkendelse af linjebeskrivelse for HA International Business 

Opdateringen af linjebeskrivelsen for HA International Business, årgang 2014, findes i punkterne: 

2., 2.1., 2.2., 2.3., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1. og 4.2. 

 

Ændringerne sker i overensstemmelse med beslutningen om at de to International Business linjer, 

der udbydes i både Kolding og Odense, skal ensrettes i forhold til linjens fokusområde, linjens 

centrale kompetenceområder og særlige krav til studerende, der følger denne linje.  

 

Studienævnet godkendte den opdaterede linjebeskrivelse. Linjebeskrivelsen sendes til endelig 

godkendelse ved fakultetet.  

 

5. Høring om merit for HD 1. del og HD 2. del 

Studienævnet blev bedt om at tage stilling til følgende udkast til merit for HD 1. del og HD 2. del: 

 

HD 1. del:  

 Virksomhedens økonomi 10 ECTS og Entreprenørskab (Erhvervsøkonomi 15 ECTS og 

Erhvervsøkonomisk metode 5 ECTS – overføres som ”bestået”), 

 Kvantitative analyseredskaber 10 ECTS (Dataanalyse 5 ECTS + Erhvervsøkonomiske 

metoder 5 ECTS) 

 Samfundsøkonomiske rammebetingelser 10 ECTS (Samfundsøkonomi 10 ECTS) 

 Erhvervsjura 5 ECTS (Erhvervsjura 5 ECTS på HD) 

 Herudover for fag, der ikke overlapper delvist med fag, der indgår i den linje på 

bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, som den studerende går på, i et større omfang. Det 

kan for eksempel dreje sig om Erhvervsøkonomisk projekt, der kan give merit for seminar 

eller øvrige valgfag. 

 

Studienævnet undrer sig over, at de 5 ECTS i erhvervsøkonomisk metode regnes med to gange. 

Studienævnet mener, at dette må være en fejl. Enten kan der gives merit for Entrepreneurship eller 

for Kvantitative analyseredskaber del 1. Der kan ikke gives merit for begge dele.  

 

HD 2. del: 

Det blev desuden foreslået, at der minimum gives merit for fleksfaget, der svarer til 2. dels 

specialiseringen for studerende, der har en hel HD. Herudover kan der gives merit for øvrige fag, 

herunder valgfag, i det omfang, dette skønnes rimeligt af det lokale studienævn. 

 

Studienævnet godkendte forslaget.  

 

6. Høring om proces vedrørende ændring i tidsrammen og evt. andet for specialet  

Anna Lund Jepsen pointerede, at punktet var ment som et diskussionspunkt og ikke en høring i 

traditionel forstand. Den endelig fagbeskrivelse vil komme til høring, når den udarbejdes.  

Studienævnet bakker op om, at tidsrammen og regler for specialet først skal ændres pr. 1. september 

2015, og at vejlederkontrakten skal være en eksamensbetingelse på faget.  

Studienævnet mente ydermere, at afleveringsfristen for specialet burde være 1. august, for 

studerende, der skriver speciale i foråret. Afleveringsfristen for studerende, der skriver speciale i 

efteråret, vil blive diskuteret på et senere tidspunkt.  
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7. Forslag til mødedatoer for efterårssemesteret 2014 

Studienævnet godkendte følgende mødedatoer for efterårssemesteret 2014: 

9. september 2014 kl. 12.15 

30. september kl. 12.15 

28. oktober kl. 12.15 

25. november kl. 12.15 

16. december kl. 12.15 

 

Alle møder vil blive afholdt i mødelokalet ved Institut for Marketing og Management, 1. sal.  

 

8. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 Orientering omkring studiestart 

 Ændring af profilansvar for cand.merc. International Business and Law 

 Ændring af profilansvar for cand.merc. Accounting and Finance 

 Ny måde for studerende at kontakte Eksamen på - SPOC 

 

Der var ingen kommentarer til meddelelserne.  

 

Anna Lund Jepsen orienterede om, at der vil blive lavet et ny menupunkt på hjemmesiderne for 

indskrevne studerende på HA og cand.merc. omkring Projektorienteret forløb. Menupunktet 

forventes klar inden semesterstart. 

 

9. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt.  

 

Vedr. tillægsdagsordenen 

 

10. Godkendelse af studieordninger 

Studienævnet godkendte ændringerne i studieordningerne for HA, gældende for 1. september 2014 

og cand.merc., gældende for 1. september 2014.  

 

Ændringerne i studieordningerne vedrørte nye krav som følge af studiefremdriftsreformen. Hertil 

kommer indskrivning af ændringer, der har været til høring hen over foråret: Principper for 

godkendelse af fag på udlandsophold og projektorienterede forløb. Desuden er der indskrevet 

principper for aktiverende undervisning og aktiv læring samt valg af prøveform. 

 

For HA: 

Studieordningen er sammenholdt med version fra 2013 ændret på følgende punkter: 

Punkt: 2.2.2., 2.3, 2.3.1 (tidl. afsnit 4.3.2), 4.3.2, 4.3.6, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11 (ny), 5.14, 6.2. 

 

For cand.merc.: 

Studieordningen er i forhold til studieordning 2013, ver02 ændret i følgende afsnit: 

2.2.1, 2.2.2, 2.3, 2.3.1(nyt), 2.3.2(nyt), 2.3.2 (nyt), 3.3 (pkt. 7 og 8 ændret, pkt6. 9 ny), 4.3.3 (ny), 

4.3.4, 4.3.5, 4.3.7. og 5.13. 
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Mødet sluttede kl. 14.20 

             

 

 

 

        Anna Lund Jepsen 

        Studienævnsformand  / Sabine Jørgensen 

            Studienævnssekretær  


