
 

 

 

Referat af møde i  
 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Fredag d. 11. oktober 2019 

Klokken 9.00 - 15.30, Campus Odense 

 

Til stede: Tina Lundø Tranekjer, Knud Sinding, Ole Bent Olesen, Nils Karl Sørensen, Mads Bruun 
Ingstrup, Mette Katrine Sejten Nikolajsen, Natasha Henriette Nielsen (fra klokken 9.35), 
Ellaha Anwari (videomøde) 

Afbud:  Peter Daniel Solberg Hansen 

Administration til stede under hele mødet:  

 Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent) 

Administration til stede under punkt 2, 7 og 8: 

 Kirsten Høg 

Administration til stede under punkt 3 – 5: 

 Selma Brackovic Thingholm, Brian Kjær Jepsen, Louise Folkestad, Julie Udbye Nielsen, Lene 
Albæk Jensen (videomøde) 

 

1. Godkendelse af referat 
1.1. Ordinært møde d. 13. september 2019 

 
Godkendt uden bemærkninger. 

 
2. Orientering om AASCB akkreditering og Assurance of Learning (AoL) 
 
Johanna Süssmeier og Jan Guldager Jørgensen var indbudt til at orientere om status og videre proces for 
AACSB akkreditering og AoL. 
 
Tina bød indledningsvist velkommen til Johanne og Jan. 
 
Der blev kort orienteret overordnet om AACSB akkreditering, og givet status på processen. 
Der er tale om en akkreditering i et regi der arbejder på verdensplan, og hvor det drejer sig om 
akkreditering af uddannelsesinstitutioner. I akkrediterings-processen kigges der blandt andet samlet på 
kvalitet i uddannelser, der arbejdes mod en bred erhvervsøkonomisk akkreditering på fakultetsniveau. 
I Danmark er Københavns Universitet og Århus Universitet pt akkrediteret. 
 
Assuance of Learning (AoL) er en delmængde af det samlede kvalitetsarbejde. 
Tanken med AoL er at måle på den samlede kompetence som opnås på af uddannelsen. 
Det er for nuværende, og indledningsvist, valgt at der måles på bachelorprojekter og kandidatspecialer med 
baggrund i, at det i studieordningen fremgår at disse eksamens-produkter skal danne sammenhæng i 
opnåede kompetencer gennem den samlede uddannelse. 



 

Overordnet set er der samtidig et sigte kontinuerligt at forbedre, og udvikle, vores uddannelser ved brug af 
den vidensbase der genereres i de indsamlede AoL resultater. 
 
Processen frem til nu har blandt andet indeholdt udsendelse af AoL spørgeskema til cirka 230 vejledere af 
ovennævnte eksamens-produkter på samfundsvidenskab. 
På erhvervsøkonomi ses der en tilfredsstillende tilbagemeldingsprocent. 
 
Herudover er der afholdt AoL temamøder. Fra disse fremdrages særligt to observationspunkter: 

- På bachelor; der ses en tendens til at de studerende der skriver bachelorprojekt i grupper klarer sig 
overordnet set bedre end studerende der skriver alene. 

- På cand.merc.; diskussion om hvorvidt der kan være ræson i at tænke i mere formelle 
metodekurser for alle studerende. Det bemærkes dog, at der er varierende vægt på metode-delen i 
speciale afhængig af cand.merc. profil. 

 
De næste skridt indeholder blandt andet tilbagemelding fra studienævnet vedrørende de præsenterede 
data resultater, og tilhørende anbefalinger til udvikling og proces. 

 
3. Praksis og principper 
 
Praksis omkring ansøgninger om udsættelse af frist til bestå Studiestartsprøve  
Der anvendes samme praksis som i 2018.  
Studienævnet gav delegation til Tina Lundø Tranekjer til fuldstændig behandling. 
 
Det tilføjes i praksis, at der kan gives dispensation til studerende der skal på udenlandsophold, og som kan 
dokumentere semesterstart 1. januar på udvekslingsuniversitet, til at deltage i eksamen i december for 
gæste- og exchange studerende i fag hvor der i forvejen udbydes, og AFHOLDES eksamen.  
Det understreges, at der alene er tale om prøver hvor der i forvejen udbydes og afholdes eksamen for disse 
to studentergrupper. 
 
Sagsbehandling af annullering af forhåndsmeritter. 
Studienævnet gav delegation til Tina Lundø Tranekjer til fuldstændig behandling. 

 
4. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 

 
Intet at behandle. 

 
5. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 

 
6. Orientering fra studieleder (lukket punkt) 
 
HA temadag 
Som tidligere orienteret om afholdes der HA temadag d. 4. november. 
Der arbejdes på indholdet af HA temadagen. Tanken er at der arbejdes med tematisering af uddannelsens 
indhold på tværs. 
 
7. Prøvestruktur på tværs af BA uddannelsen 

Mads Bruun Ingstrup motiverede indledningsvist punktet. 
Studienævnet drøftede herefter i overordnede træk prøvestrukturen på tværs af HA. 
 
Der var enighed om at der bør tilsikres variation i prøveformer, og at det er relevant at de studerende 
møder mundtlig udprøvning før de skal forsvare deres bachelorprojekt. 
Herudover bør der være fokus på, at der ved gruppeprojekter i videst muligt omfang sikres involvering af 
alle gruppemedlemmer med henblik på at sikre at alle opnår læring. 



 

 
Studienævnet har fokus på, at der i den nuværende prøvestruktur ligger et større antal eksamener i 
semestrene. Det giver i nogen sammenhænge udfordringer i forhold til de øvrige fag på semesteret i 
forhold til fremmøde, og graden af forberedelse, op til prøvernes afvikling. Der kan således være et ønske 
om, at der, hvis og hvor muligt, arbejdes mod at reducere antallet af eksamener der afvikles i semestrene. 
 
Studienævnet drøftede MCQ som udprøvningsredskab. 
Såvel i forhold til antal af MCQ prøver på tværs af uddannelsen, som i forhold til sigte og læringsudbytte. 
Studienævnet er enige om, at der er et forholdsvist højt antal MCQ prøver på tværs af uddannelsen. 
Studienævnet vil ved en senere drøftelse taget stilling til, om de fagansvarlige der anvender dem i deres 
fag, og hvor placeringen af obligatoriske MCQ prøver ligger med afvikling i semestrene skal inviteres til en 
drøftelse omkring anvendelse og hensigtsmæssigheder/udfordringer i forhold til den samlede 
prøvestruktur. 
 
8. Fagbeskrivelser og fagudbud F20 

8.1. Fagbeskrivelser – Campus Sønderborg // Intet at behandle 
8.2. Fagbeskrivelser – Campus Esbjerg 

Studieophold i virksomhed – Godkendt 
Quantitative Market Research Methods – Der udbedes yderligere information fra fagansvarlige. 
Såfremt denne er fyldestgørende kan studienævnets formand færdigbehandle. 

8.3. Fagbeskrivelser – Campus Kolding  
Videnskabelige undersøgelsesprocesser – Godkendt 
Generationsskifte og omstrukturering i juridisk belysning – Godkendt 
Innovationsledelse – Ikke godkendt 
Innovation - Godkendt 

 
8.4. Fagbeskrivelser – Campus Odense og Slagelse // Intet at behandle 

 
8.5. Fagbeskrivelser – Fællesfag 
Marketing (DK) – Godkendt 
Marketing (GB) – Godkendt 
Introduktion til Marketing – Godkendt 
Introduction to Marketing – Godkendt 
Kandidatspeciale + Master Thesis – Godkendt 

8.6. Fagudbud // Intet at behandle. 
 

9. Eksamen og undervisning 
9.1. Eksamensplan CM CMA V1920R, Campus Odense – til orientering/godkendelse 
9.2. Eksamensplan HA V1920O, Campus Odense - til orientering/godkendelse 
9.3. Supplerende fag til cand.merc. og cand.merc.aud. – Campus Odense 
 
9.1. Godkendt 
9.2. Godkendt 
9.3. Der udbydes som fastlagt. 

 
10. Meddelelser 

10.1. Indkaldelse til møde i Studienævn for SJSE d. 17. september 2019 
10.2. Referat af møde i Studienævn for Cand.public. d. 29. august 2019 
10.3. Information vedr. Nyinstitutionsakkreditering 2020 (NIA20) 
10.4. Indkaldelse til møde i Studienævn for MEME d. 2. oktober 2019 
10.5. Referat af møde i Studienævn for Jura d. 3. september 2019 
10.6. Dagsorden for møde i Studienævn for Jura d. 1. oktober 2019 



 

10.7. Referat af møde i Studienævn for SJSE d. 17. september 2019 
10.8. Referat af møde i Studienævn for MEME d. 17. september 2019 
10.9. Indkaldelse til møde i Studienævn for SJSE d. 8. oktober 2019 
10.10. Referat af møde i Studienævn for Jura d. 1. oktober 2019 
10.11. Referat af møde i Studienævn for MEME d. 2. oktober 2019 

- 

 

11. Eventuelt 
 
- 
 
 

 
Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


