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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             23. oktober 2015 
 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Den 20. oktober 2015 
 

Tilstedeværende:  

Anna Lund Jepsen, Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Ole B. Olesen, Kristian Dalsgård-Madsen, Katrine 

Stenvang, Mathias Kjeldsen, Katja Kirkegaard (faglig vejleder), Nadine Kohlwes (faglig vejleder), Dorthe 

Sjørslev Rasmussen (sekretær), Helle Wojcik Kristoffersen (sekretær) og Sabine Jørgensen (sekretær). 

 

Fraværende med afbud: 

Jeppe Vigel Larsen (studenterrepræsentant). 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 22. september 2015  

Referatet blev godkendt uden kommentarer.  

 

2. Dispensationer (lukket punkt) 

Til orientering var der under dette punkt vedlagt afgørelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelser på 

klagesag. 

 

Mappe 1: 

 

Sagsnr.: Emne: Beslutning: 

15 / 181 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Imødekommet  

15 / 187 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Delvist imødekommet 

14 / 24835 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 27775 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Afvist 

15 / 28237 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 28484 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Delvist imødekommet 

15 / 43084 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Afvist  

15 / 58552 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Delvist imødekommet 

15 / 58479 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 58480 Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Imødekommet  

15 / 56357 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 56397 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 56447 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 56546 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 56708 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 56746 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Delvist imødekommet 

15 / 56948 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 56951 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 56964 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 56977 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 57538 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 57625 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel imødekommet 
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15 / 57728 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 58057 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Imødekommet  

15 / 58609 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 57793 Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

 

Mappe 2: 

 

Sagsnr.: Emne: Beslutning: 

15 / 58907 Ansøgning om fritagelse for Tools for Quantitative Analysis 

part 2 

Afvist  

15 / 58908 Ansøgning om fritagelse for Kvantitative analyseredskaber del 

2 

Imødekommet 

15 / 57505 Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag 

med andet 

Afvist  

15 / 40435 Ansøgning om 7. prøveforsøg, ændret prøveform og forlænget 

tid til eksamen 

Delvist imødekommet 

15 / 51836 Ansøgning om 5. prøveforsøg Afvist  

15 / 56364 Ansøgning om 4. prøveforsøg Afvist 

15 / 56412 Ansøgning om 4. prøveforsøg Afvist 

15 / 56507 Ansøgning om 4. prøveforsøg Afvist 

15 / 56659 Ansøgning om 5. prøveforsøg Afvist  

15 / 56662 Ansøgning om 5. og 6. prøveforsøg Imødekommet 

15 / 58363 Ansøgning om 4. og 5. prøveforsøg Imødekommet 

15 / 58364 Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven Imødekommet 

15 / 56190 Ansøgning om 5. prøveforsøg  Afvist 

15 / 56191 Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven Afvist 

15 / 56956 Ansøgning om 5. og 6. prøveforsøg Afvist 

15 / 56953 Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven Afvist 

15 / 56171 Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven Imødekommet 

15 / 52001 Ansøgning om annullering af prøveforsøg Imødekommet 

15 / 58559 Ansøgning om annullering af prøveforsøg Imødekommet 

15 / 58537 Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan Imødekommet 

15 / 56581 Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan Imødekommet 

15 / 57523 Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan Imødekommet 

15 / 58335 Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan Delvist imødekommet 

15 / 56578 Ansøgning om dispensation for reglerne om tilmelding til 30 

ECTS og godk. af studieplan 

Afvist  

15 / 56660 Ansøgning om dispensation for reglerne om tilmelding til 30 

ECTS og godk. af studieplan 

Afvist  

15 / 58659 Ansøgning om dispensation for reglerne om tilmelding til 30 

ECTS  

Imødekommet 

15 / 58532 Ansøgning om dispensation for reglerne om tilmelding til 30 

ECTS og godk. af studieplan 

Afvist 

15 / 56743 Ansøgning om dispensation til at blive frameldt fag efter 

fristen 

Imødekommet  

15 / 58343 Ansøgning om dispensation til at blive frameldt fag efter 

fristen 

Afvist 
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15 / 58346 Ansøgning om dispensation til at blive frameldt fag efter 

fristen 

Afvist 

15 / 58354 Ansøgning om dispensation til at blive frameldt fag efter 

fristen 

Afvist 

15 / 58486 Ansøgning om dispensation til at blive frameldt fag efter 

fristen 

Imødekommet  

15 / 58610 Ansøgning om dispensation til at blive frameldt fag efter 

fristen 

Afvist  

15 / 56419 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet Imødekommet 

15 / 56448 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet Afvist 

15 / 56583 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet Imødekommet 

15 / 56663 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet Imødekommet 

15 / 58522 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet Imødekommet 

15 / 58530 Ansøgning udsættelse af afleveringsfristen for specialet Imødekommet  

15 / 58476 Ansøgning om dispensation i forbindelse med specialet Imødekommet 

15 / 58979 Ansøgning om dispensation i forbindelse med specialet Imødekommet  

15 / 50483 Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til 

specialet 

Afvist  

15 / 58542 Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøve uden at 

bruge et prøveforsøg 

Imødekommet 

15 / 56952 Ansøgning om dispensation til yderligere vejledning i 

forbindelse med bachelorprojektet 

Afvist  

15 / 57509 Ansøgning om dispensation for prøveformen Afvist  

15 / 56949 Ansøgning om godkendelse af individuel studieaktivitet Imødekommet  

15 / 58604 Ansøgning om 6. prøveforsøg  Afvist 

15 / 58605 Ansøgning om dispensation til at forsvare speciale før bestået 

90 ECTS 

Afvist  

 

Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 

 

Sagsnr.: Emne: Beslutning: 

15 / 56169 Ansøgning om profilskifte Imødekommet 

15 / 56437 Ansøgning om dispensation for reglerne om tilmelding til 30 

ECTS pr. semester 

Imødekommet 

15 / 56466 Ansøgning om dispensation ifm. seminarrække Imødekommet 

15 / 57712 Ansøgning om dispensation for reglen om beståelse af 

suppleringsfag før valgfag 

Imødekommet 

15 / 57511 Ansøgning om dispensation for reglen om beståelse af 

suppleringsfag 

Imødekommet 

15 / 48828 Ansøgning om 4. prøveforsøg Imødekommet 

15 / 57879 Ansøgning om dispensation til at få annulleret 

undervisningstilmelding 

Imødekommet 

15 / 57524 Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen Imødekommet 

15 / 57564 Ansøgning om dispensation ifm. Project and Trainee Period Imødekommet 

15 / 57573 Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen Imødekommet 

15 / 58618 Ansøgning om dispensation til at skifte valgfag efter fristen Imødekommet 

15 / 56167 Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag Imødekommet 

15 / 27773 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 27775 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Imødekommet  
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15 / 28292 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Imødekommet  

15 / 28475 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Imødekommet  

15 / 29924 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Imødekommet  

15 / 43078 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Imødekommet  

15 / 50482 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Imødekommet  

15 / 50513 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Imødekommet  

15 / 58329 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Imødekommet  

15 / 58434 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Imødekommet  

15 / 55283 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Imødekommet 

15 / 57514 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet Imødekommet 

15 / 57537 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet Imødekommet 

15 / 56178 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet Imødekommet 

15 / 56367 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet Imødekommet 

15 / 56431 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet Imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet i en skriftlig høringsrunde: 

 

Sagsnr.: Emne: Beslutning: 

15 / 51116 Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel Delvist imødekommet 

 

3. Behandling af klagesager (lukket punkt) 

Studienævnet diskuterede 3 klagesager over studienævnets afgørelser. Studienævnets beslutninger 

fremsendes til Rektorsekretariatet til videre behandling.  

 

4. Godkendelse af eksamensplan for HA, tilvalg i MBK, cand.merc. og cand.merc.aud. 

Det blev pointeret, at afleveringsfristen for specialerne på cand.merc. og cand.merc.aud. skal afleveres kl. 

12.00, og at fristen er den 4. januar 2016, som er førstkommende hverdag efter 2. januar. Ved at fristen for 

aflevering sættes til kl. 12.00 og ikke ved midnat på dagen, kan studieadministrationen hjælpe, hvis de 

studerende oplever problemer i forbindelse med selve afleveringen.  

 

Af samme årsag afleveres bachelorprojekter på HA i Odense også kl. 12.00, blot den 17. december 2015. 

 

Administrationen bringer dette videre til den koordinerende sekretær, Kirsten Høg, så hun kan  sikre, at der 

administreres på samme måde i forhold til dette på alle campusser. 

 

Studienævnet godkendte de fremsendte eksamensplaner for vintereksamen 2015/2016 uden kommentarer.  

 

5. Høring over udkast til Principper for talentudvikling af studerende på SDU 

Studieleder Anna Lund Jepsen, havde udarbejdet et udkast til høringssvar. Høringssvaret afspejler, at 

forslaget generelt er godt, men der er en række forhold, der med fordel kan præciseres. Studienævnet 

godkendte høringssvaret, som sendes til Uddannelse og kvalitet ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet.  

 

6. Behandling af resultat af studiestartsundersøgelse 

Studielederen havde udarbejdet en oversigt over resultaterne, en opsummering af disse og herudfra forslag til 

emner, der har brug for en opstramning. Det drejer sig især om et ønske om at kunne se læseplaner og 

boglister før studiestart samt om behov for en bedre proces til dannelse af studiegrupper. For Business 

Management udtrykte flere ønske om bedre information om opholdstilladelse osv. i intromaterialet. 

Studienævnet tog forslaget til efterretning.  

 

Det blev herudover foreslået, at intro arrangementet for HA-studerende skal afholdes før 1. september, så det 

er adskilt fra semesterstart.  
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Det blev også forslået, at der ved intro arrangementerne for cand.merc. og cand.merc.aud., skelnes imellem 

de studerende, som ikke har læst på SDU før, og dem som har læst på SDU før. Nu er der en del information, 

som ikke er relevant for alle, som gives til alle. 

 

Ovenstående vil der blive arbejdet videre med sammen med Dagstudieadministrationen, som står for 

introarrangementerne.  

 

Det blev påpeget, at det var en stor ulempe, at exchange studerende, som kun er ved SDU i et semester, blev 

lukket ind til introarrangementet for studerende, som læser en hel bachelor- eller kandidatuddannelse. Der 

bør laves et særligt introarrangement for disse studerende. 

 

7. Behandling af studiemiljøundersøgelse 

Studielederen havde fået udarbejdet en opsummering af de væsentligste resultater af undersøgelsen. HA i 

Odense ligger i bunden for så vidt angår tilfredshed. Det samme gælder cand.merc.aud. hvorimod cand.merc. 

ligger i toppen. Det skal erindres, at de studerende generelt trives på uddannelserne – mellem 75 og 78 % gør 

det. Det er kun relativt, at studiemiljøet i Odense klarer sig dårligt på de to uddannelser. De studerende har 

generelt en arbejdsindsats langt under 37 timer per uge, og de er ikke mange timer på campus. De studerende 

på HA har generelt en mindre arbejdsindsats end på universitetet hhv. fakultetet. De studerende på HA i 

Odense er dem, der har den højeste arbejdsindsats per uge blandt de HA-studerende, og de er mere på 

campus end den gennemsnitlige studerende på samfundsvidenskab. De cand.merc.-studerende har en 

arbejdsindsats, der ligger over gennemsnittet på samfundsvidenskab, og de opholder en del mere på campus 

end den gennemsnitlige studerende på samfundsvidenskab. Det er ikke tilfældet for de cand.merc.aud.-

studerende. 

 

Der er ikke noget entydigt billede, der kan forklare de relative udfordringer, der er i studiemiljøet. Der er 

utilfredshed med toiletterne og med muligheden for at finde information på www.sdu.dk, men det er perifere 

ting i forhold til den daglige trivsel.  

 

På mødet pegede de studerende pegede på, at noget af forklaringen på, at de bachelorstuderende ligger i 

bunden på flere parametre kan være, at al undervisning foregår i den modsatte ende af der, hvor 

samfundsvidenskab har til huse, og at de studerende derfor ikke naturligt færdes der, hvor underviserne er. 

De studerende pegede også på, at der ikke er noget sted, hvor de kan være som gruppe. De har ikke nogen 

områder, der er ”deres”. 

 

I forhold til undersøgelsen om ensomhed mener studienævnet, at der fortsat kan gøres noget i forbindelse 

med studiestarten på både bachelor og kandidat således at den sociale integration styrkes. Det vil 

studienævnet arbejde videre med.   

 

Studienævnet er også blevet bedt om at pege på, om der er indsatser, fakultetet kan gøre. Her peger 

studienævnet på, at det vil være meget velkomment med et ”rum” til de studerende på erhvervsøkonomi. 

 

8. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 Udskrivning af valg 2015 

 Vejledende retningslinjer for studienævnenes arbejde med dispensationer og fortolkning af 

 usædvanlige forhold 

 Fakultetets beslutning vedrørende tilbagemelding vedr. digital aflevering af specialer på  

cand.merc. 

 Initiativer omkring optag og samarbejde med Optagelse 

 Præcisering af hjælpemidler til eksamen i matematikdelen af kvantitative analyseredskaber 

 Anna fortalte kort om en artikel i DJØF bladet, der handlede om at ambitiøse studerendes  

dumper med vilje for at få studie, karriere/studierelevante job til at hænge sammen. Her blev bl.a. en 

cand.merc.-studerende fra Odense interviewet. 

 

Der var ingen kommentarer til meddelelserne. 

 

 

http://www.sdu.dk/
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9. Eventuelt 

Der var ingen punkter til eventuelt.  

 

Referat af tillægsdagsorden: 

 

1. Godkendelse af ændringer i fagbeskrivelse for kandidatspeciale for cand.merc. 

Studienævnene har tidligere behandlet fagbeskrivelsen, men der er enkelte punkter, som efterfølgende er 

blevet ændret. Det lyder som følger:  

 

1. Ændring af krav til side antal for den skriftlige rapport. I den tidligere høring af fagbeskrivelsen blev 

hørt omkring en nedsættelse af side antal for den skriftlige rapport. Det nedsatte side antal blev 

imidlertid ikke godkendt i det koordinerende studienævn, hvorfor dette punkt sendes i genhøring, nu 

med det oprindelige side antal på 80 sider for én studerende og 110 sider for to studerende. 

2. Ændring af frist for aflevering af vejlederaftale. I den tidligere tilsendte fagbeskrivelse var denne sat 

til 15.februar / 15. september. Dette blev af det koordinerende studienævn ikke godkendt, men 

foreslået ændret til 15. januar /15. august.  

 

3. Der er strammet op i relation til afleveringsfrister for aflevering af vejlederkontrakt for 2. og 3. 

eksamensforsøg i tilfælde, hvor vejlederkontrakt ikke afleveres ved 1. prøveforsøg (dette har været 

drøftet på et erhvervsøkonomisk studieledermøde, hvor studielederne støttede tidsfristerne i  den 

nuværende fagbeskrivelse) 

 

4. Ændret i eksamensforudsætning vedr. antal ECTS undervisningstilmeldt/bestået i tidligere semestre. 

Ændringen har været drøftet på et erhvervsøkonomisk studieledermøde, hvor der var opbakning til 

ændringen, der sendes i genhøring her. 

Ændringen har baggrund i tilpasning til de aktuelle forhold, som det er muligt at kontrollere. Idet 

tidspunkt for undervisningstilmelding vil være før tidspunkt for aflevering af vejlederkontrakt, vil 

det ikke være muligt at kontrollere, om det tidligere krav omkring 80 ECTS beståede fag reelt vil 

være bestået, når vejlederkontrakt skulle afleveres. Krav, er derfor ændret til 60 ECTS bestået v ed 

tidpunkt for undervisningstilmelding, og min 80 ECTS i tidligere undervisningstilmeldte fag. 

Følgende er blot en konsekvensrettelse i forhold til meddelelser fra fakultetet: 

- Der er indsat tekst vedrørende ”at specialearbejdet ikke må honoreres med løn”- jf. meddelelse 

udsendt fra U&K. 

- Der er ændret (tilbage) til mulighed for papiraflevering, dog kun i 2 eksemplarer. 

 

Studienævnet bemærkede til nummer 1, at der ikke er tale om et ændringsforslag, da sidetallet er det allerede 

gældende. Det samme gælder datoen 15. august som deadline for godkendelse af vejlederkontrakten.  

 

Studienævnet kunne i øvrigt støtte de fremsendte ændringsforslag. Ændringerne til fagbeskrivelsen blev 

derfor godkendt. 

 

2. Behandling af høring vedr. ændringsforslag i fagbeskrivelsen for kandidatspeciale for 

cand.merc.aud. 

Følgende er ændret i forhold til tidligere behandling af fagbeskrivelsen: 

 

1. Fremrykning af datoer for afleveringsfrist for vejlederkontrakten, samt fremrykning af frister for 

afleveret kontrakt omkring igangsætning af 2. og 3. eksamensforsøg ved ikke afleverede 

vejlederkontrakter rettidigt.  

2. Sidetal er sammenlignet med fagbeskrivelsen for Efterår 2015 sat ned. Dette var den også i det først 

udkast af fagbeskrivelsen for cand.merc., men der godkendte studienævnet i Odense det ikke for 

denne del. Man vil dog gerne specifikt for cand.merc.aud.-specialet fastholde et mindre krav i 

relation til sidetal, idet cand.merc.aud.-uddannelsen består af færre og mere afgrænsede fagområder, 

hvor det vil være lettere at afgrænse en problemformulering.  
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3. Ændret i eksamensforudsætning vedr. antal ECTS undervisningstilmeldt/bestået i tidligere semestre. 

Ændringen har været drøftet på et erhvervsøkonomisk studieledermøde, hvor der var opbakning til 

ændringen. Ændringen har baggrund i tilpasning til de aktuelle forhold, som det er muligt at 

kontrollere. Idet tidspunkt for undervisningstilmelding vil være før tidspunkt for aflevering af 

vejlederkontrakt, vil det ikke være muligt at kontrollere, om det tidligere krav omkring 80 ECTS 

beståede fag reelt vil være bestået, når vejlederkontrakt skal afleveres. Krav omkring beståede fag, er 

derfor ændret til 60 ECTS, svarende til beståede to første semestre. Der er så krav om min 80 ECTS i 

undervisningstilmeldte fag. 

 

Følgende er blot en konsekvensrettelse i forhold til meddelelser fra fakultetet: 

- Der er indsat tekst vedrørende ”at specialearbejdet ikke må honoreres med løn”- jf. meddelelse 

udsendt fra U&K. 

- Der er ændret (tilbage) til mulighed for papiraflevering, dog kun i 2 eksemplarer. 

 

Studienævnet kunne støtte de foreslåede ændringer. 

 

 

 

 

 

 

Mødet startede kl. 12.15 og sluttede kl. 14.50 

  

 

  

 

 

        Anna Lund Jepsen 

        Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 

             Studienævnssekretær 


