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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             22. april 2015 
 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 

den 21. april 2015 
 

Tilstedeværende:  

Anna Lund Jepsen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Martin Storgaard Christensen, Nicolai 

Holme Milsø Petersen, Kristian Dalsgård-Madsen, Klaus Kristiansen (faglig vejleder) og Sabine 

Jørgensen (sekretær). 

 

 

Klaus Kristiansen (faglig vejleder) deltog i mødet fra kl. 14.00. 

 

 

Fraværende med afbud: 

Ole Bent Olesen, Annemette Engelsted Jonasen, Katja Kirkegaard (faglig vejleder), Morten 

Vestergaard Dam (faglig vejleder) og Nicole Christiansen (faglig vejleder). 

 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 31. marts 2015  

Referatet blev godkendt uden kommentarer.  

 

 

2. Dispensationer (lukket punkt) 

1 – Ansøgning om dispensation til at aflevere obligatorisk opgave efter fristen – kræver ikke 

studienævnets behandling  

2 – Ansøgning om dispensation til at aflevere obligatorisk opgave efter fristen – imødekommet 

3 – Ansøgning om dispensation til at aflevere obligatorisk opgave efter fristen – imødekommet 

4 – Ansøgning om særlige prøvevilkår ved sommereksamen 2015 – imødekommet 

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

6 – Ansøgning om dispensation til at afl. BA-projekt ved omprøven i august – afvist 

7 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

8 – Ansøgning om godk. af alternativ studieplan/dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

9 – Ansøgning om godk. af alternativ studieplan/disp. for krav om 30 ECTS – afvist 

10 – Ansøgning om yderligere prøveforsøg/dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

11 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

12 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til specialet – imødekommet 

13 – Ansøgning om godk. af studieplan/disp. for eksamensbetingelse til specialet – imødekommet 

14 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til specialet – imødekommet 

15 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 

16 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 

17 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for specialet – imødekommet 

18 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – afvist 

19 – Ansøgning om 5. prøveforsøg – imødekommet 

20 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til specialet – imødekommet 

21 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 

22 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

23 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

24 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

25 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 
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26 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

27 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – afvist 

28 – Ansøgning om godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

29 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

30 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

31 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

32 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

33 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

34 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – annulleret 

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 – delvist 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 godkendelse af endelig meritoverførsel – imødekommet 

45 – Ansøgning om for sen tilmelding til eksamen – imødekommet  

 

Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 

 101282 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

 140793 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

 150689 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

 210683 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

 281091 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

 150291 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

 180689 – Ansøgning om godkendelse af campusspecifikt fag – imødekommet 

 190286 – Ansøgning om dispensation til at afl. vejlederkontrakt efter fristen – imødekommet 

 211086 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 

 230193 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave efter fristen – imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet af som en administrativ afgørelse af studienævnssekretæren: 

 250978 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

 310383 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

 100691 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

 

 

3. Fagbeskrivelser 

Seminar in Business Economics (10 ECTS) 

 Det blev besluttet, at tilføje en fast afleveringsdato for seminaret. De faste afleveringsdatoer 

 bliver: 

 Efterårssemesteret: 15. december med aflevering af omprøven mandag i uge 8. 

 Forårssemesteret: 28. maj med aflevering af omprøven mandag i uge 34. 

 

Seminar in Business Economics (5 ECTS) 

 Det blev besluttet, at tilføje en fast afleveringsdato for seminaret. De faste afleveringsdatoer 

 bliver: 

 Efterårssemesteret: 15. december med aflevering af omprøven mandag i uge 8. 

 Forårssemesteret: 28. maj med aflevering af omprøven mandag i uge 34. 

 



                                                                                      

Side 3 af 5 

For både Seminar in Business Economics – 10 og Seminar in Business Economics – 5 ECTS blev 

det besluttet at spørge de profilansvarlige om de stadig vil godkende emnevalget, eller om det kan 

slettes. Under forudsætning af, at alle profilansvarlige ønsker at ikke at skulle godkende 

emnevalget, imødekom studienævnet ændringen.  

 

Project- and Trainee Period (cand.merc.): 

 Det blev besluttet, at tilføje en fast afleveringsdato for rapporten. De faste afleveringsdatoer 

 bliver: 

 Efterårssemesteret: 15. januar med aflevering af omprøven mandag i uge 8. 

 Forårssemesteret: 28. maj med aflevering af omprøven mandag i uge 34. 

 

Kvantitative analyseredskaber, matematikdelen (suppleringsfaget) samt kvantitative 

analyseredskaber del 1/Tools for Quantitative Analysis part 1: 

På baggrund af oplevelserne i forbindelse med eksamen i faget denne vinter, havde den 

fagansvarlige udarbejdet et forslag til ændring i eksamensformen fra og med efteråret 2015. 

Forslaget indebærer, at der i fremtiden ikke er tilladt brug af digitale hjælpemidler udover en 

udleveret skabelon på computeren. Det er ikke tilladt at benytte andre skabeloner eller andre 

programmer på computeren. Det er tilladt at medbringe bøger, noter og andre papirer. Det er ikke 

tilladt at medbringe IPads/tablets. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre. 

Studienævnet kunne tilslutte sig forslaget. 

 

Udover dagsorden: 

Fagbeskrivelsen i Regnskab (efterår 2015/forår 2016)/Accounting (efterår 2015/forår 2016) og 

tilhørende suppleringsfag: 

 Multiple Choice prøverne er opdateret, således at det ikke længere er muligt at have andre 

hjælpemidler med end lærebogen. Formanden har godkendt dette.  

 

 

4. Opdatering af profilbeskrivelsen for cand.merc.aud. i Odense 

Profilbeskrivelsen for cand.merc.aud. i Odense er opdateret på følgende punkter: 

 2. Oversigt over fag, ECTS værdi, eksamensvægt samt censur/bedømmelse, Odense.  

Faget Revisionsteori version Odense er nu med intern bedømmelse jf. ændring i fagbeskrivelsen 

for faget gældende for efterårssemesteret 2015.  

 

Faget Skatteret er med intern bedømmelse jf. ændring i fagbeskrivelsen for faget gældende for 

efterårssemesteret 2015. 

 

Faget Erhvervsret er nu med intern bedømmelse jf. ændring i fagbeskrivelsen for faget 

gældende for efterårssemesteret 2015. 

 

 Punkt 4. Diagram over uddannelsens opbygning, Odense. 

Der er tilføjet et diagram over uddannelsens opbygning gældende for de studerende, der optages 

på cand.merc.aud. på baggrund af en HD Regnskab og en HD Finansiering, da de skal tage 

ekstra 20 ECTS som en del af studiet.  

 

Af diagrammet fremgår forløbet, hvor de tager uddannelsen over 5 semestre i stedet for de 

normale 4 semestre, således at de suppleringsfag, som de studerende skal bestå, indgår i de 30 

ECTS, som de studerende skal være tilmeldt pr. semester.  

 

Studienævnet godkendte ændringerne i profilbeskrivelsen.  
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5. Eventuel ændring for tidspunktet for Studiestartsprøven  

Studienævnet diskuterede om tidspunktet for Studiestartsprøven skulle flyttes til primo september af 

hensyn til, at den så kunne bruges som et redskab til at rense optagelsestallene for ikke-aktive 

studerende.  

 

Studienævnet besluttede at fastholde nuværende placering af, studiestartsprøven i oktober måned ud 

fra, at studienævnet ikke mener, at der er et behov for at rense frafaldstallene, der modsvarer de 

ulemper, der er ved en for tidlig studiestartsprøve. Hvis studiestartsprøven afholdes meget tidligt, 

bliver studerende, der kun møder meget kortvarigt op på uddannelsen ikke sorteret fra. Dette er en 

ulempe i forhold til eksamen på første semester og tilmelding til undervisning på andet semester, 

hvor antallet af studerende vil blive sat for højt. 

 

 

6. Eventuel adgangsbegrænsning for HA meritordningen udbudt på engelsk 

Studienævnet kunne støtte et forslag om  at indføre adgangsbegrænsning for HA meritordningen 

udbudt på engelsk, og at antallet af pladser skal være 5 pladser.  

 

 

7. Flytning af eksamensdato for ordinær eksamen i Green Supply Chain Management 

Studienævnet diskuterede en anmodning fra flere studerende og underviser, om at flytte eksamen i 

faget Green Supply Chain Management fra juni, hvor eksamen afholdes i henhold til 

fagbeskrivelsen, til 16. og 17. maj 2015.  

 

Studienævnet besluttede at afvise anmodningen.  

 

Studienævnet mener, at det vil være ekstra ressourcekrævende at afholde en eksamen uden for 

eksamensperioden, og tilmed i en weekend. Det fremgår klart af fagbeskrivelsen, at den ordinære 

eksamen afholdes i juni måned med omprøve i august måned.  

 

Studienævnet vurderede ydermere, at det kan risikere at skabe præcedens for at 

studerende/undervisere på andre hold også vil afholde eksamen i maj måned, hvor der for nogle 

fags tilfælde stadig afholdes forelæsninger.  

 

Studienævnet fastholder at den ordinære eksamensperiode er  juni måned for forårsfag, og henviser 

til, faget kan starte længere inde i semesteret, såfremt faget udbydes igen næste forår, og underviser 

gerne vil have eksamen tæt på sidste undervisningsgang.  

 

 

8. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 Undervisningspris(er) og Forskningsformidlingsprisen 2015 

 Tilmelding til speciale og fakultær studieaktivitetsregel og projektorienteret forløb 

 HA Åbent Hus 2015 

 

Anna opfordrede de studerende til at indstille undervisere til priserne, såfremt de havde en 

underviser, der gjorde det godt.  

 

Derudover var der ingen kommentarer til meddelelserne.  
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9. Eventuelt 

Martin Storgaard Christensen (studenterrepræsentant) orienterede om, at han havde talt med 

Valgsekretariatet vedr. suppleanter til studienævnet for efterårssemesteret 2015. Det drejer sig om 

tre studenterrepræsentanter. Martin fortalte, at der var to muligheder; 1) at der udskrives et 

suppleant valg, eller 2) at få Rektor til at udpege suppleanterne.  

 

De studenterrepræsentanter, som stopper, skal selv finde en suppleant og indstille den person til 

Rektor.  

 

Jan Møller orienterede om, at han har bedt studienævnssekretæren sende en anmodning om en 

ændret prøveform i høring i studienævnet. Det drejer sig om faget Marketing og forbrugeradfærd, 

som skal udbydes for en 3. og sidste gang til juni 2015.  

 

Der vil blive sendt en mail med høring ud i løbet af indeværende uge.  

 

 

 

Mødet startede kl. 13:00 og sluttede kl. 14.25 

 

 

 

      

 

        Anna Lund Jepsen 

        Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 

             Studienævnssekretær 


