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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             25. februar 2015 
 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Den 24. februar 2015 
 

Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen, Mogens Nielsen, Ole Bent Olesen, Martin Storgaard 

Christensen, Nicolai Holme Milsø Petersen, Annemette Engelsted Jonasen, Kristian Dalsgård-

Madsen, Katja Kirkegaard (faglig vejleder), Morten Vestergaard Dam (faglig vejleder), Klaus 

Kristiansen (faglig vejleder), Nicole Christiansen (faglig vejleder) og Sabine Jørgensen (sekretær). 

 

Fraværende med afbud: 

Jan Møller Jensen 

 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 24. februar 2015 
Vedr. punktet Meddelelser: Decision Analysis, Tuesday 16-18 – tidspunktet var forkert. Timerne 

ændret, således de ligger tirsdag kl. 12-14.  

 

Referatet blev godkendt.  

 

2. Dispensationer (lukket punkt) 

1 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

2 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

3 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

4 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – ansøgning trukket tilbage 

5 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

6 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

7 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

8 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

9 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

10 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

11 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

12 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

13 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

14 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

15 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

16 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

17 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

18 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

19 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

20 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

21 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 

22 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 

23 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 

24 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 

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

26 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

27 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

28 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

29 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 



                                                                                      

Side 2 af 12 

30 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

31 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

32 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

33 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

34 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

35 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

36 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

37 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

38 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

39 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

40 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

41 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg og alternativ studieplan – imødekommet 

42 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

43 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

44 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen – afvist 

45 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven og godk. af 4. eksamensforsøg – imødekommet 

46 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

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

48 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

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

50 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

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

52 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

53 – Ansøgning om dispensation for regler om 30 ECTS pr. semester – imødekommet 

54 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afl. frist for Ba-projekt – imødekommet 

55 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afl. frist for Ba-projekt – imødekommet 

56 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afl. frist for Specialet – imødekommet 

57 – Ansøgning om dispensation til udsættelse af afl. frist for Specialet – imødekommet 

58 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

59 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

60 – Ansøgning om dispensation til at få slettet eksamensforsøg – imødekommet 

61 – Ansøgning om tilladelse til at ændre prøvevilkår – imødekommet 

62 – Ansøgning om 6. eksamensforsøg – imødekommet 

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

64 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

65 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

66 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

67 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

68 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

69 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

70 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

71 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

72 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

73 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

74 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

75 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

76 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

77 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

78 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

79 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

80 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

81 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

82 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
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83 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

84 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

85 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

86 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

87 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

88 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

89 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

90 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

91 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

92 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

93 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

94 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

95 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

96 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

97 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

98 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

99 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

100 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

101 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

102 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

103 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

104 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

105 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

106 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

107 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

108 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

109 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

110 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

111 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

112 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

113 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

114 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

115 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

116 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

117 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

118 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

119 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

120 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

121 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

122 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

123 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

124 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

125 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

126 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

127 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

128 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

129 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

130 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

131 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

132 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – annulleret 

133 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

134 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

135 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 
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136 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

137 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

138 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

139 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

140 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet af studienævnsformanden: 
140194 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

250591 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

251279 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave efter fristen – imødekommet 

240585 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – imødekommet 

060290 – Ansøgning om dispensation til at skrive BA-projekt i foråret – imødekommet 

040790 – Ansøgning om dispensation afholdelse af prøve uden for SDU – imødekommet 

030892 – Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven – imødekommet 

230391 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – imødekommet 

110590 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

120393 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

120989 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

140290 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

160188 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

161187 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

180791 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

181190 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

200585 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

230192 – Ansøgning om dispensation til at få annullerede tilmelding – imødekommet 

230391 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

231088 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

250587 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

290391 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

310591 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

010785 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

011292 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

030892 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg og for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

070186 – Ansøgning om 6. eksamensforsøg – imødekommet 

120487 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

120593 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

180488 – Ansøgning om 6. eksamensforsøg – imødekommet 

190890 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

211086 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

251290 – Ansøgning om 5. eksamensforsøg – imødekommet 

260593 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

281290 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

281291 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 

 

Ansøgninger behandlet i e-mailbaseret høring: 
141090 – Ansøgning om dispensation til at afholde eksamen i udlandet – afvist 

290489 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven - afvist 
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3. Censorindberetninger eksamen forår/sommer 2014 (lukket punkt) 

Studielederen havde på forhånd udsendt en indstilling til opfølgning på de indberetninger, hvor der 

var negative kommentarer. Der er tale om et forholdsvis lille antal, og de ting, der kunne give 

anledning til opfølgning er der allerede fulgt op på. 

 

Studienævnet tog studielederens indstilling til efterretning.  

 

4. Studieordninger/profilbeskrivelser  

Generel er alle profilbeskrivelser for cand.merc. udbudt i Odense blevet opdateret i forhold til 

punkterne 7., 7.1., og 7.2., som handler om sammenkædning af fag på uddannelsen og progression 

på uddannelsen. Punkterne er nu lagt ind i profilbeskrivelserne.  

 

Derudover er følgende cand.merc.-profiler opdateret: 

 

Cand.merc. International Business and Marketing, årgang 2012, version 03: 

 Faget Strategic Market Creation erstatter New Market Delopment and Innovation. Faget 

Strategic Market Creation udbydes i forårssemesteret.  

 

 Faget New Market Delopment and Innovation udbydes ikke længere.  

 

Cand.merc. Management of Innovation Processes, årgang 2012, version 05: 

 Faget Strategic Market Creation erstatter New Market Development and Innovation. Faget 

Strategic Market Creation udbydes i forårssemesteret.  

 

 Faget New Market Development and Innovation udbydes ikke længere.  

 

 Faget Innovation Management and Marketing erstatter Management of Technology.  

Faget Innovation Management and Marketing udbydes i efterårssemesteret. 

 

 Faget Management of Technology udbydes ikke længere.  

 

 Fagene Foundations of Strategy og Business Strategy ændre censurform fra ekstern censur til  

internt bedømt.  

 

Cand.merc. Global Logistics and Supply Chain Management, årgang 2012, version 05: 

For kombinationen Organization: 

 Faget Foundation of Organization – udbudt på 1. eller 3. semester – udgår af profilen. 

Business Strategy indgår i stedet som konstituerende fag på 2. semester. Derved opfylder 

profilen kravet om 30 ECTS pr. semester. 

 

For kombinationen Regnskab: 

 Faget Financial Accounting – udbudt på 2. eller 4. semester – udgår af profilen. Value Chain 

Design indgår i stedet som konstituerende fag på 1. semester. Derved opfylder profilen kravet 

om 30 ECTS pr. semester. 

 

 Faget Business Strategy ændre censurform fra ekstern censur til internt bedømt.  
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Ovenstående ændringer er indskrevet i eksisterende profilbeskrivelser som overgangsordninger for 

igangværende studerende, men for kommende studerende pr. 1. september 2015, er der oprettet nye 

profilbeskrivelser for International Business and Marketing, Management of Innovation Processes 

og Global Logistics and Supply Chain Management. 

 

Studienævnet godkendte ændringerne.  

 

Cand.merc. International Business and Management, årgang 2012, version 04: 

Censurformen i faget Corporate Strategy and Organization Design ændres fra ekstern censur til 

internt bedømt. 

 

Cand.merc. Management Accounting, årgang 2012, version 04: 

Censurformen i fagene Foundations of Strategy og Corporate Strategy and Organization Design 

ændres fra ekstern censur til internt bedømt. 

 

Cand.merc. Management of People, årgang 2012, version 04: 

Censurformen i fagene Foundations of Management, Personnel Economics og Corporate Strategy 

and Organization Design ændres fra ekstern censur til internt bedømt. 

 

Cand.merc. Marketing, Globalization and Culture, årgang 2012, version 04: 

Censurformen i faget Marketing Across Cultures ændres fra ekstern censur til internt bedømt. 

 

Cand.merc. Strategy and Organization, årgang 2012, version 03: 

Censurformen i fagene Foundations of Strategy, Business Strategy og Corporate Strategy and 

Organization Design ændres fra ekstern censur til internt bedømt. 

 

Studienævnet godkendte ændringerne i profilbeskrivelserne.  

 

Cand.merc. Accounting and Finance, årgang 2012, version 04: 

Der ønskes en ændring i censurformen i fagene Advanced Corporate Finance og Derivatives and 

Risk Management, således at det ændres fra ekstern censur til internt bedømt. Dette ønske sendes 

videre til Studienævn for Økonomi, og studienævnet afventer en afklaring herpå. 

 

5. Fagbeskrivelser 

Anna startede mødet med at rose alle fagansvarlige for deres velvilje og hurtige tilbagemeldinger i 

forbindelse med opdateringen af fagbeskrivelserne.  

 

Studienævnet behandlede følgende fagbeskrivelse på mødet: 
 

Fagtitel:  Ændringer: Godkendt / evt. kommentarer  

 

Accounting Tilføjet under Supplerende information til 

prøveformen, så der står, at den eksterne censur 

på de 5 ECTS, der afvikles med MCQ, er sikret 

gennem censors accept af spørgsmålene. 

Ellers kun mindre sproglige rettelser i teksten.  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Afventer stadig tilbagemelding 

fra fakultetet vedr. censur.  

 

Studienævnet vil foretrække, 

hvis den eksterne censur kan 

sikres ved, at der er ekstern 

censur på slutprøven, f,eks. ved 

at der ikke er ECTS på de to 

MCQ prøver.   

Brand Management Mindre rettelser under: Forudsætninger og 

Formål og sigte. 

Skemalagt undervisning: Tilføjet 3 workshops 

for at opfylde timekravet.  

Godkendt. 
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Fagtitel:  Ændringer: Godkendt / evt. kommentarer  

 

Undervisningsform omformuleret en smule.  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Enterprise Resource Planning 

/ ERP-systemer 

Mindre rettelser under: Formål og sigte og 

Indhold. 

Præcisering under Supplerende information til 

prøveformen.  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Godkendt. 

Entrepreneurship og 

forretningsforståelse 
Ændring i: 

Eksamensbetingelser, Undervisningsform og 

Skemalagt undervisning. 

Godkendt. 

Entrepreneurship & Small 

Business Management  
Ændring i: 

Eksamensbetingelser, Undervisningsform og 

Skemalagt undervisning. 

Godkendt. 

Erhvervsøkonomisk seminar 

(10 ECTS) 

Ændringer i:  

Indhold, Litteratur, Undervisningstidspunkt, 

Undervisningsform, Skemalagt undervisning og 

Supplerende information til prøveformen.  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

 

Eksamensbetingelser præciseret.  

Godkendt. 

Erhvervsøkonomisk seminar 

(5 ECTS) 

Ændringer i:  

Indhold, Litteratur, Undervisningstidspunkt, 

Undervisningsform, Skemalagt undervisning og 

Supplerende information til prøveformen.  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

 

Eksamensbetingelser præciseret. 

Godkendt. 

Financial Investments and 

Corporate Finance 
Fagansvar ændret.  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne og tilføjelse af regler om omprøve 

på obl. opgave.  

Godkendt. 

Financial Investments and 

Corporate Finance (sup 

course) 

Nyt suppleringsfag på engelsk.  Godkendt. 

Finansiering Ændringer i: 

Formår og sigte, Indhold, Skemalagt 

undervisning, Undervisningsform og 

Eksamensbetingelser.  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Præcisering under Supplerende information til 

prøveformen.  

Godkendt. 

International Management Omlagt til engelsk. Ændring i 

eksamensbetingelser og prøveform. 

Ikke godkendt. 

Studienævnssekretæren og 
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Fagtitel:  Ændringer: Godkendt / evt. kommentarer  

 

studielederen kontakter den 

fagansvarlige.  

International Business Nyt fag Godkendt. 

 

Introduction to Management 

Accounting (supplerende til 

cand.merc.) 

Nyt suppleringsfag på engelsk Godkendt. 

IT, kommunikation og 

organisation 

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Godkendt. 

Krisekommunikation og PR Mindre ændring i indhold. 

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Godkendt. 

Management and Control Tidligere Virksomhedens økonomiske styring. 

 

Godkendt. 

Operations and Supply Chain 

Management 

Ændringer i: 

Formår og sigte, Indhold, Målbeskrivelse, 

Undervisningsform, Eksamensbetingelser.  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

 

Godkendt. 

Organisation med 

videnskabsteori 

(Organisation) 

Ændring i: 

Formål, Skemlagt undervisning, 

Undervisningsform og supplerende information 

til prøveformen.  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

 

Godkendt. 

 

Studienævnet vil foretrække, 

hvis den eksterne censur kan 

sikres ved, at der er ekstern 

censur på slutprøven, f,eks. ved 

at der ikke er ECTS på de to 

MCQ prøver.   

Organisation with Theory of 

Science (BM) 

Ændring i: 

Formål, Skemlagt undervisning, 

Undervisningsform og supplerende information 

til prøveformen.  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Godkendt. 

 

Studienævnet vil foretrække, 

hvis den eksterne censur kan 

sikres ved, at der er ekstern 

censur på slutprøven, f,eks. ved 

at der ikke er ECTS på de to 

MCQ prøver.   

Organisation (supplementing 

course for MSc Econ & Bus 

adm. 

Nyt suppleringsfag på engelsk Godkendt. 

Projektorienteret forløb 

(MBK) 

Ændringer i:  

Formål og sigte, Målbeskrivelse, Litteratur, 

undervisningsform, Eksamenstidspunkt, 

Eksamensbetingelser og supplerende 

information til prøveformen.  

Godkendt. 

Projektorienteret forløb (HA) Mindre præcisering under Formål og sigte, 

Indhold Undervisningsform og Supplerende 

information til prøveformen 

Godkendt. 

 

 

 

Project- and Trainee Period 

(HA)  

 

 

Nyt fag.  Mindre tilretninger, men ellers 

godkendt.  
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Fagtitel:  Ændringer: Godkendt / evt. kommentarer  

 

Regnskab Tilføjet under Supplerende information til 

prøveformen, så der står, at den eksterne censur 

på de 5 ECTS, der afvikles med MCQ, er sikret 

gennem censors accept af spørgsmålene. 

Ellers kun mindre sproglige rettelser i teksten.  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Afventer stadig tilbagemelding 

fra fakultetet vedr. censur.  

 

Studienævnet vil foretrække, 

hvis den eksterne censur kan 

sikres ved, at der er ekstern 

censur på slutprøven, f,eks. ved 

at der ikke er ECTS på de to 

MCQ prøver.   

Ressourcestyring og Supply 

Chain Management 

Ændring i: 

Formål og sigte, Indhold, Undervisningsform, 

Eksamensbetingelsen og Supplerende 

information til prøveformen.  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Godkendt. 

Seminar in Business - 10 

ECTS 

 

Nyt fag. Godkendt. 

Seminar in Business 

Economics - 5 ECTS  

Nyt fag.  Godkendt. 

Seminar i Marketing, 

Branding og Kommunikation 

Ændring i: 

Forudsætninger, Formål og sigte, Indhold, 

Litteratur, Undervisningsform, 

Eksamensbetingelse, Supplerende information 

til prøveformen. 

Godkendt. 

Studiestartsprøven Indhold rettet til. 

Tilføjet målbeskrivelse og prøveformen er blevet 

beskrevet ifølge standardliste. 

Godkendt. 

Study Start Test  Indhold rettet til. 

Tilføjet målbeskrivelse og prøveformen er blevet 

beskrevet ifølge standardliste.  

Godkendt. 

Videregående årsregnskab Ændring i: 

Forudsætninger, Formål og sigte, Indhold, 

Målbeskrivelse, Undervisningsform og 

Eksamensbetingelse. 

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

 

Godkendt. 

Advanced Marketing 

Communication 

Ændring i: 

Forudsætninger, Formål og sigte, Indhold, 

Målbeskrivelse, Undervisningsform, 

Eksamensbetingelser og Supplerende 

information til prøveformen.  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

 

Godkendt. 

Business Development and 

Innovation Management 

Ændring i Eksamensbetingelse og Supplerende 

information til prøveformen.  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

 

Godkendt. 
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Fagtitel:  Ændringer: Godkendt / evt. kommentarer  

 

Doing Business in Emerging 

Markets 

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Godkendt. 

Foundations of Management Ændring i: 

Forudsætninger, Indhold, Litteratur, 

Undervisningsform og Eksamensbetingelser.  

Censurform ændret til intern bedømt.  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Godkendt. 

Foundation of Organization Ændring i: 

Forudsætninger. 

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Godkendt. 

Foundations of Strategy Ændring i: 

Forudsætninger.  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Censurform ændret til intern bedømt. 

Undervisningssprog ændret, så det udelukkende 

er engelsk. 

Godkendt. 

Innovation Management and 

Marketing 

Nyt fag.  

 

Godkendt. 

International Business 

Management 

Ændring i: 

Undervisningsformen og Eksamensbetingelsen. 

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Godkendt. 

International Market 

Relations 

Ændring i: 

Litteratur, Eksamensbetingelse og Supplerende 

information til prøveformen.  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Godkendt. 

Management Accounting Mindre sproglige ændringer generelt.  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

 

Godkendt. 

Marketing Across Culture Ændring i:  

Forudsætninger, Undervisningsform, 

Eksamensbetingelser og Supplerende 

information til prøveformen.  

Censurform ændret til intern bedømt. 

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Godkendt. 

Marketing Theory Ændring i Undervisningsform, 

Eksamensbetingelser og Supplerende 

information til prøveformen.  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Godkendt. 
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Fagtitel:  Ændringer: Godkendt / evt. kommentarer  

 

Project- and Trainee Period Mindre ændringer i alle punkter. 

Tilføjet procedure via blanket.sam.sdu.dk og 

krav til godkendelse af emne osv. Tilføjet eks. 

bet reeks. Tilføjet beskrivelse af regler for 

tidsperiode, hvor der vejledes. 

Godkendt. 

Revisionsteori Ændring i: 

Forudsætninger, Formål og Sigte, Indhold, 

Målbeskrivelse, Undervisningsform og 

Supplerende information til prøveformen.  

Censurform ændret til intern bedømt. 

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Godkendt. 

Seminar in Business 

Economics 10 ECTS 

Titel ændret fra “normal” til 10 ECTS. Tilføjet 

procedure via blanket.sam.sdu.dk, krav om 

opgivelse af foreløbig litteratur ved godkendelse 

af emne samt om krav til metodebeskrivelse ved 

seminar i form af litteratur review. 

Eksamensbetingelse præciseret. Tilføjet 

beskrivelse af regler for tidsperiode, hvor der 

vejledes. 

Godkendt. 

Seminar in Business 

Economics 5 ECTS 

Titel ændret fra “short” til 5 ECTS. Tilføjet 

procedure via blanket.sam.sdu.dk, krav om 

opgivelse af foreløbig litteratur ved godkendelse 

af emne samt om krav til metodebeskrivelse ved 

seminar i form af litteratur review. 

Eksamensbetingelse præciseret. Tilføjet 

beskrivelse af regler for tidsperiode, hvor der 

vejledes.. 

Godkendt. 

Supply Chain Inventory and 

Production Planning 

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Godkendt. 

Value Chain Design Forudsætninger, Formål og Sigte, Indhold, 

Målbeskrivelse, Litteratur og 

Undervisningsform..  

Eksamenstidspunkt opdateret i forhold til 

studiefremdriftsreformen med tilmelding til 

prøverne. 

Mindre, sproglige præciseringer 

Godkendt. 

 

Studienævnet behandlede også fagbeskrivelsen for kandidatspecialet på cand.merc.aud., som var 

sendt i høring fra det Koordinerende Studienævn i Kolding.  

 

Studienævnet havde ingen kommentarer til den fremsendte fagbeskrivelsen udover, at studienævnet 

synes, at forslaget tilføre, at specialet må skrives på engelsk efter aftale med vejleder, er en god 

tilføjelse.  

 

Studienævnet behandlede også den fremsendte fagbeskrivelsen for HA fællesfaget, 

Samfundsøkonomiske rammebetingelser/Macroeconomics. Fagene er alignet bedre, end de har 

været hidtil. Der er indført mulighed for at opfylde eksamensbetingelsen før omprøven.  

 

Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen uden kommentarer.  
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6. Deadline for offentliggørelse af omprøve planer for sommereksamen 2015 

Studienævnet besluttede at de foreløbige eksamensdatoer for omprøverne i august 2015 skal 

foreligge senest 1. juni 2015. Dette gælder for alle fag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi i 

Odense.  

 

7. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 Undervisningsevaluering fremover – SN-nævns rolle og bidrag 

 Svar fra John Christensen vedr. meritvurdering 

 Forretningsorden for Studienævn Erhvervsøkonomi i Odense 

 VIP-medlem med ophold i udlandet 

 Fakultetets godkendelse af studieordninger to tilvalg (MBK) 

 

Der var ingen kommentarer til meddelelserne.  

 

8. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt.  

 

 

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 14.05. 

 

 

       

       

 

         Anna Lund Jepsen 

         Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 

              Studienævnssekretær  


