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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             11. juni 2015 
 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 

den 9. juni 2015 
 

Tilstedeværende:  

Anna Lund Jepsen, Mogens Nielsen, Martin Storgaard Christensen, Nicolai Holme Milsø Petersen, 

Annemette Engelsted Jonasen, Kristian Dalsgård-Madsen og Nicole Christiansen (faglig vejleder) 

og Sabine Jørgensen (sekretær). 

 

Poul Basse fra SFEO deltog i mødet under punkt 1 og punkt 2. 

 

Fraværende med afbud: 

Jan Møller Jensen 

Ole B. Olesen 

Katja Kirkegaard (faglig vejleder) 

Morten Vestergaard-Dam (faglig vejleder) 

Klaus Kristiansen (faglig vejleder) 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 12. maj 2015  

Referatet blev godkendt uden kommentarer.  

 

2. Information om Exam Monitor 

Poul Basse fra SFEO deltog i mødet og fortalte kort om, hvad Exam Monitor er, og hvordan det 

fungerer.  

 

Når eksamen starter, logges der på systemet. Når eksamen er slut logges der af igen.  

 

Via ”Screenshots” registrerer systemet, hvad der foregår på den studerendes computerskærm. Der 

tages 2 billeder pr. minut. Billederne gemmes ikke på de studerendes computere, men på en server 

på SDU. Her opbevares oplysninger/billeder, der tages i løbet af eksamen fortroligt. 

 

Før eksamen starter vil eksamensvagterne tjekke at systemet er startet op. Under eksamen må 

eksamensvagterne ikke forstyrre de studerende for at tjekke, om systemet stadig kører. Når eksamen 

er slut, skal eksamensvagterne tjekke at systemet stadig kører.  

 

Poul gjorde opmærksom på, at det ikke er sådan, at rapporterne med billederne bliver tjekket efter 

eksamen for eventuelle snydesager. Rapporterne tages kun i brug, hvis der er mistanke om 

eksamenssnyd eller plagiering.  

 

Hvis eksamensvagten ser, at der har kørt et program på computeren, f.eks. dropbox, kan det tjekkes 

om den studerende rent faktisk har brugt programmet. Hvis den studerende ikke har brugt 

programmet, men det blot har været åbent under eksamen, er det ikke noget problem.  

 

Studienævnet takkede for orienteringen. 

 

 

 

 

 



                                                                                      

Side 2 af 5 

3. Dispensationer (lukket punkt) 

1 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

2 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

3 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

4 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

5 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

6 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

7 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

8 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

9 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

10 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

11 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

12 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – afvist 

13 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

14 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

15 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

16 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

17 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

18 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

19 – Ansøg. om dispensation for reglerne om tilmelding til 30 ECTS per semester – imødekommet 

20 – Ansøg. om dispensation for reglerne om tilmelding til 30 ECTS per semester – imødekommet 

21 – Ansøg. om dispensation for reglerne om tilmelding til 30 ECTS per semester – afvist 

22 – Ansøg. om dispensation for reglerne om tilmelding til 30 ECTS per semester – imødekommet 

23 – Ansøg. om dispensation for reglerne om tilmelding til 30 ECTS per semester – afvist 

24 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse til specialet – imødekommet 

25 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse til specialet – imødekommet 

26 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse til specialet – imødekommet 

27 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse til specialet – imødekommet 

28 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse til specialet – imødekommet 

29 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse til specialet – afvist 

30 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse til specialet – delvist imødekommet 

31 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse til specialet – imødekommet 

32 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse til specialet – imødekommet 

33 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse til specialet – afvist 

34 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse til specialet – afvist 

35 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse til specialet – afvist 

36 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelse til specialet – afvist 

37 – Ansøgning om valg af vejleder fra anden campus – afvist 

38 – Ansøgning om valg af vejleder fra andet fakultet – afvist 

39 – Ansøgning om dispensation til at få 20 ECTS for Projektorienteret forløb – afvist  

40 – Ansøgning om dispensation til at få 20 ECTS for Projektorienteret forløb – afvist  

41 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – afvist 

42 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

43 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – afvist 

44 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

45 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

46 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan og yderligere prøveforsøg – imødekommet 

47 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

48 – Ansøgning om for sen afmelding til prøven i Bachelorprojektet – imødekommet 

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

50 – Ansøgning om dispensation til at aflægge eksamen i udlandet – afvist 

51 – Ansøgning om dispensation til at aflevere obl. opgave efter fristen – afvist 

52 – Ansøgning om dispensation til at aflevere obl. opgave efter fristen – afvist 
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53 – Dispensation til en ekstraordinær eksamen og ændret prøveform – delvist imødekommet 

54 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

55 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

56 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

57 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

58 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

59 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

60 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

61 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

62 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

63 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

64 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

65 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

66 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

67 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

68 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

69 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

70 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

71 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

72 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

73 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

74 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

75 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

76 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

77 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

78 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

79 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

80 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

81 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

82 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

83 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

84 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

85 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

86 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

87 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

88 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

89 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

90 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

91 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

 

Sager behandlet i e-mailbaseret høring: 

150289 – Dispensation til at deltage i omprøven uden at deltage i ordinær – imødekommet 

080592 – Dispensation til at deltage i omprøven uden at deltage i ordinær – imødekommet 

070394 – Dispensation til at deltage i omprøven uden at deltage i ordinær – imødekommet 

271190 – Dispensation til at deltage i omprøven uden at deltage i ordinær – imødekommet 

310591 – Dispensation til at deltage i omprøven uden at deltage i ordinær – imødekommet 

070394 – Ansøgning om udsættelse af afl. fristen for eksamensopgaver – imødekommet 

080384 – Ansøgning om 5. prøveforsøg – imødekommet 

060288 – Ansøgning om udsættelse af afl. fristen for specialet – imødekommet 

280787 – Ansøgning om udsættelse af afl. fristen for specialet – imødekommet 
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Sager behandlet som administrativ afgørelse af studienævnssekretæren: 

090675 – Ansøgning om for sen tilmelding til prøver – imødekommet 

190991 – Ansøgning om for sen tilmelding til prøver – imødekommet 

250191 – Ansøgning om for sen tilmelding til prøver – imødekommet 

 

Sager behandlet af studienævnsformanden: 

120589 – Ansøgning om særlige prøvevilkår ved sommereksamen 2015 – imødekommet 

161293 – Ansøgning om særlige prøvevilkår ved sommereksamen 2015 – imødekommet 

280390 – Ansøgning om særlige prøvevilkår ved sommereksamen 2015 – imødekommet 

040891 – Ansøgning om dispensation til at aflevere opgave efter fristen – imødekommet  

060690 – Ansøgning om dispensation til at aflevere opgave efter fristen – imødekommet  

090778 – Ansøgning om dispensation til at aflevere opgave efter fristen – imødekommet  

101282 – Ansøgning om dispensation til at aflevere opgave efter fristen – imødekommet  

171090 – Ansøgning om udsættelse af afl. fristen for Bachelorprojektet – imødekommet 

060889 – Ansøgning om for sen tilmelding til prøver – imødekommet 

091093 – Ansøgning om for sen tilmelding til prøver – imødekommet 

220490 – Ansøgning om for sen tilmelding til prøver – imødekommet 

280789 – Ansøgning om for sen tilmelding til prøver – imødekommet 

010691 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

170792 – Ansøgning om 5. prøveforsøg – imødekommet 

271187 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

130289 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

240386 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

031289 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

090392 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

130291 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

190689 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

220989 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

251090 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

120590 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

230789 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

 

4. Undervisningsevaluering for foråret 2015 (lukket punkt) 

Studienævnet gennemgik evalueringen for fag udbudt i forårssemesteret 2015. Studielederen havde 

som bilag udsendt en opsummering af de vigtigste resultater af evalueringen og forslag til 

opfølgning.  

 

Svarprocenten har i år været højere end tidligere år, men der er stadig behov for at arbejde på at få 

en højere svarprocent. De studerende påpegede, at dette kræver, at det bliver mere tydeligt, hvad 

resultatet er, og hvad det bruges til. 

 

Resultatet af evalueringen er gennemgående lidt bedre end sidste år. Særligt er resultatet af 

evalueringen bedre for så vidt angår Business IT, hvor indholdet er ændret i forhold til sidste år. 

Resultatet er også forbedret for så vidt angår Virksomhedens økonomi, hvor de studerende ser ud til 

at have taget godt i mod, at der nu skal afleveres og bestås opgaver henover semesteret. I enkelte 

fag ser det ud til, at undervisningen kunne køre bedre. Studielederen adresserer dette overfor 

institutlederen. I øvrigt tog studienævnet studielederens beretning og forslag til efterretning. 

 

Det blev herudover besluttet, at der skal laves et nyt menupunkt på hjemmesiderne for uddannelser 

udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, der omhandler undervisningsevaluering. Her 

skal der forklares lidt om, hvad det er, og hvad det bliver brugt til. Studienævnets konklusioner på 

evalueringen af forårsfagene vil også blive gjort tilgængelige på denne side, dog i anonymiseret 
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form. Herudover vil der blive indlagt et punkt om evaluering i studiestartsprogrammet med henblik 

på at støtte opbygning af en evalueringskultur på uddannelserne. 

 

Studienævnet afslutter dermed undervisningsevalueringen for foråret 2015.  

 

5. Ansøgning om ændring af prøveform ved omprøven (lukket punkt) 

Studienævnet behandlede en ændring i prøveformen ved omprøverne i august 2015 for et fag.  

Studienævnet godkendte en ændret prøveform i faget. Den ændrede prøveformer vil, i henhold til 

studieordningen, blive meddelt efter tilmeldingsfristen til omprøverne.  

  

Den ændrede prøveform vil blive meddelt på studiets hjemmeside under ”Eksamensdatoer”, og en 

mail vil blive sendt til de studerende via deres studenter e-mail.  

 

6. Ændring af fagansvaret for Project Management (HA BM) 

Fagansvaret for faget Project Management udbudt på HA Business Management, 4. semester 

ændres fra Anna Lund Jepsen til Thomas Gulløv Longhi fra d.d. 

 

Studienævnet godkendte ændringen.  

 

7. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 Orientering om STADS-VIP 

 Orientering om bestilling af eksamensmateriale fra NOTA (SPS) 

 Studiemiljøundersøgelsen 2015 – den fremadrettede proces 

 Company Dating 2015 

 Indstilling af studerende til rejselegat: ”Rejsekammeraten” (frist 8. juli 2015) 

 Information om antal tilmeldte til specialet E2015 

 

Der var ingen kommentarer til meddelelserne.  

 

8. Eventuelt 

Anna orienterede kort om, at der vil blive sendt en høring ud til studienævnets medlemmer vedr. 

ændringer i fagbeskrivelserne for efteråret 2015. Dette er nødvendigt fordi fakultetet har besluttet, 

at muligheden for at bestå eksamensbetingelserne imellem ordinær prøve og omprøven ikke skal 

være der alligevel.  

 

Høringen vil blive sendt ud inden for de næste par dage.  

 

Der var ikke yderligere punkter til eventuelt.  

 

 

 

Mødet startede kl. 12:15 og sluttede kl. 14.20 

 

 

  

        Anna Lund Jepsen 

        Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 

             Studienævnssekretær 


