
 

 

Referat af møde i 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi 

Fredag d. 8. marts 2019 

Campus Odense, Mødelokale M 

 

Til stede: Tina Lundø Tranekjer, Ole Bent Olesen (forlod mødet cirka 12.30), Knud Sinding (videomøde 
– forlod mødet cirka 10.30), Nils Karl Sørensen, Mads Bruun Ingstrup, Natasha Henriette 
Nielsen (deltog fra 9.15), Mike Dethlefsen, Ellaha Anwari (deltog fra 9.30), Mette Katrine 
Sejten Nikolajsen, Peter Daniel Solberg Hansen 

Ikke til stede:  

Administration (under hele mødet): 
 Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent) 

Administration (under punkt 1 – 6): 
 Caroline Grossmann, Lise Abrahamsen (forlod mødet cirka 10.45) 

Administration (under punkt 7 – 9): 
Lene Albæk Jensen (videomøde), Louise Folkestad, Selma Brackovic Thingholm,  
Julie Udbye Nielsen, Anette Heuck Thrane, Brian Kjær Jepsen 

 

1. Godkendelse af referat 
1.1. Ordinært møde d. 7. februar 2019 

 
Godkendt. 
 
2. Studieledelse på Erhvervsøkonomi (lukket punkt) 
 
Tina Lundø Tranekjer orienterede omkring den nye governance struktur på det erhvervsøkonomiske 
område. Strukturen er trådt i kraft med virkning pr. 1. marts 2019 og implementeres p.t. 
 
I strukturen implementeres blandt andet Det Erhvervsøkonomiske Forum (DEF) som består at VILU, 
studieleder og ledelsesrepræsentant fra SAMF UDD. 
Studielederen har til opgave at skabe kobling mellem DEF og Studienævn for Erhvervsøkonomi. 
 
Herudover implementeres der strategiske kvartalsmøder. Heri deltager VILU, studienævnsformænd, 
studenterrepræsentanter og et udpeget VIP-medlem pr. studienævn. 
 
Til deltagelse i de strategiske kvartalsmøder udpegede Studienævn for Erhvervsøkonomi: 
VIP-medlem: Ole Bent Olesen 
Periode: Udpegningen gøres gældende for kalenderåret 2019. 
Studenterrepræsentant: 
Mike Dethlefsen, næstformand i Studienævn for Erhvervsøkonomi. 
Det bemærkes, at Mike afgør fra studienævnet i sommeren 2019 p.g.a. afslutning af uddannelse. 
Herefter forventes det at den nye næstformand indtræder. 



 

 
3. Studieordninger, linjer og profiler 

3.1. Forslag til ændring af cand.merc. profilen Market Anthropology 
 
Profilansvarlig Søren Askegaard deltog under punktet. 
Indledningsvist præsenterede og motiverede Søren Askegaard profilen, dens studerende og til ændring af 
profilen. 
 
Forslaget til ændring fremsættes med baggrund i et ønske om at styrke faglig sammenhængskraft, skabe 
yderligere fastholdelse af egne bachelorstuderende fra MMA, og skærpe profilen rent fagligt. 
Der er samtidig ønske om en øget mulighed for at samlæse enkelte fag med Welfare som udbydes under 
Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier.  
 
Mads Bruun Ingstrup spurgte ind til studiets progression, og faglige synergier mellem de obligatoriske 
fagelementer. Søren Askegaard besvarede og uddybede. 
 
Studienævnet godkendte forslaget under forudsætning af, at der laves ekstern censur i faget Science, 
Technology and Society. Dette med baggrund i en undren over, at studerende på cand.merc. og Welfare 
skulle have divergerende censurering i nøjagtig samme fag med samme udprøvening. 
Tina Lundø Tranekjer afklarer dette forhold med VILU på IMM. 
 
Der er ønske om, at ændringen træder i kraft allerede med virkning fra optag 1. september 2019. Det 
afklares med dekanatet fra administrativ side om dette kan lade sig gøre. Profilbeskrivelsen korrigeres 
herefter endeligt, og fremsendes til dekanens godkendelse. 
 

4. Fagbeskrivelser 

Indledningsvist orienterede Tina Lundø Tranekjer om den overordnede status på arbejdet med 
gennemgang og korrektion af fagbeskrivelserne gældende for E19. 

Der er i arbejdet særligt fokuseret på: 
* Opdeling af målbeskrivelse i Viden, Færdigheder, Kompetencer / Learning goals - Skills, Knowledge, 
Competences.  
OBS! Denne opdeling er lavet generelt i alle fagbeskrivelser og nævnes derfor ikke pr. fagbeskrivelse i 
yderste højre kolonne. 
* Specifikation af omprøver hvor der f.eks. udprøves med gruppeopgaver. 

4.1. Campus Kolding   
 

Fag Campus Status Nyt fag / Ændring(er) / 
Bemærkninger ved ”Ikke 

godkendt” 
Business to Business Marketing Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 

 
NB Undervisning på både dansk og 
engelsk. 
Prøve aflægges på dansk.  

Ekstern rapportering Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer, udover at 
der er minimeret to emner i 
”Indhold”. 

E-marketing Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 
 



 

NB Undervisning på både dansk og 
engelsk. 

Entreprenørskab Kolding Godkendt Ændring i eksamensform. 
To skriftlige rapporter ændret til 
én, der indgår med sammen med 
den mundtlige prøve som samlet 
eksamen, dvs. ikke egen 
bedømmelse for rapporten. 
 
OBS Der skal udfases på den 
tidligere eksamensform. 

Erhvervsret Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 
Facilitering Kolding Godkendt Nyt fag. 

 
Faget udbydes i stedet for Coaching 
og Coaching og facilitering. 

Forandringsledelse Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 
Forbrugeradfærd Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 
Forretningprocesser og IT Kolding Godkendt Ny fagansvarlig. 

Ingen faglige ændringer. 
Global English in Organizations Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 

 
Faget udbydes med undervisning 
sidste gang i E19. 
Der indskrives tidspunkter for 
afvikling af 3 sidste prøveforsøg, 
samt information om 
servicetilmelding. 
 
Der er tilføjet intern censur. 

Idegenering og facilitering Kolding Godkendt Korrektion i timefordeling over 
semestret. 
 
Korrektion i Indhold. 

International forretningsudvikling Kolding Godkendt Ændring i beskrivelse af fagets 
temaer. Bestående af udskiftning 
af, og tilføjede, temaer.  

Internationale feltstudier Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 
Internt regnskab Kolding Ikke 

godkendt 
Afklaringer vedr. sprog.  

Introduktion til regnskab for 
cand.merc.aud. 

Kolding Godkendt Ændret litteratur, ellers ingen 
faglige ændringer. 

Koncernregnskab og revision Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 
 
Der tilknyttes intern censur på 
udprøvning. 

Kvalitativ metode Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 
Markedskommunikation Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 
Marketing og sociale medier Kolding Godkendt Nyt fag. 
Organisation Kolding Godkendt Mindre ændringer i Indhold. 
Rekonstruktionsret Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 
Salg Kolding Godkendt Ny fagansvarlig. 

 



 

Litteratur tilpasset. 
 
Præcisering vedr. mulighed for at 
genaflevere udarbejdet opgave ved 
omprøve. 

Studieophold 5 ECTS Kolding Godkendt Enkelte justeringer i tekstlige 
formuleringer. 

Studieophold 10 ECTS Kolding Godkendt Enkelte justeringer i tekstlige 
formuleringer. 

Studieophold 15 ECTS Kolding Godkendt Enkelte justeringer i tekstlige 
formuleringer. 

Studieophold i virksomhed Kolding Godkendt 
Dog med 
bemærk-
ning. 

Enkelte justeringer i tekstlige 
formuleringer. 
 
OBS!! Følgende formulering vedr. 
mulighed for eksamen via Skype er 
IKKE godkendt, og tages ud af 
fagbeskrivelsen: ”I tilfælde hvor 
studieopholdet gennemføres i 
udlandet og vejledning er foregået 
online, kan vejleder i samråd med 
fagansvarlig i konkrete tilfælde give 
lov til at eksamen gennemføres 
som videokonference jf. fakultetets 
regler herfor. Det er et krav, at den 
studerende har været aktiv 
deltagende i vejledning for at 
tilladelsen kan gives.” 

Supply Chain Management Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 
Videnskabelige undersøgelsesprocesser Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 
Videnskabsteori og metode Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 

 
Faget udbydes med undervisning 
sidste gang i E19. 
Der indskrives tidspunkter for 
afvikling af 3 sidste prøveforsøg, 
samt information om 
servicetilmelding. 

Videregående regnskab (Advanced 
Accounting) 

Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 
 
Faget skifter semesterplacering i hh 
til linjebeskrivelse. 
 
Faget udbydes med undervisning 
sidste gang i E19. 
Der indskrives tidspunkter for 
afvikling af 3 sidste prøveforsøg, 
samt information om 
servicetilmelding. 

Virksomhedens informations- og 
vidensressourcer 

Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 

Virksomhedsprojekt Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 



 

Værdiansættelse, køb og salg af 
virksomheder 

Kolding Godkendt Ingen faglige ændringer. 

Økonomistyring Kolding Ikke 
godkendt 

Afklaringer vedr. sprog. 
 

Økonomistyring og internt regnskab Kolding Ikke 
godkendt 

Afklaringer vedr. sprog. 

 
 
4.2. Campus Sønderborg 
 

Fag Campus Status Nyt fag / Ændring(er) / 
Bemærkninger ved ”Ikke 

godkendt” 
Innovation and Business Clusters Sønderborg Godkendt Ændringer i: 

Content 
Workload 
Examination 

Intercultural Business Communication Sønderborg Godkendt Vedr. eksamen er det specificeret, 
at omprøve er identisk med 
ordinær prøve. 

Internship – Company Report Sønderborg Godkendt Specifikation vedr. længde af 
eksamensopgave. 

Social Neworks Sønderborg Godkendt Ingen faglige ændringer. 
Theoretical Concepts and Practical 
Applications 

Sønderborg Godkendt Ingen faglige ændringer. 

International Economics Sønderborg Godkendt Nyt fag. 
 
OBS!! Gammel version udfases I hh 
til E18 fagbeskrivelse, og erstattes 
med ny version af faget. 

Relationship Marketing Sønderborg Godkendt Nyt fag. 
 

4.3. Campus Esbjerg 
 

Fag Campus Status Nyt fag / Ændring(er) / 
Bemærkninger ved ”Ikke 

godkendt” 
Analytical Tools for Energy Markets Esbjerg Godkendt  
Brand Management Esbjerg Godkendt  
Business to Business Marketing Esbjerg Godkendt  
Consumer Behaviour Esbjerg Godkendt Nyt fag. 
Event Management 2 – planning, 
implementation and evaluation 

Esbjerg Godkendt  

Project-oriented studies Esbjerg Godkendt Ændring i fagtitel Internship. 
Herudover ingen ændringer. 

Marketing Strategy Esbjerg Godkendt Ny fagansvarlig. 
 
Faget udbydes med undervisning 
sidste gang i E19. 
Der indskrives tidspunkter for 
afvikling af 3 sidste prøveforsøg, 
samt information om 
servicetilmelding. 



 

Methodology of Social Sciences and 
Qualitative Methods 

Esbjerg Godkendt Ny fagansvarlig. 
 
Fagbeskrivelsen er gennemarbejdet 
og ændret hele vejen igennem, inkl. 
eksamensbestemmelser. 

Seminar: Consumer Behaviour and 
Marketing in Sport and Event Markets 

Esbjerg Godkendt Præcisering af bestemmelser vedr. 
omprøve. 

Social Media Networks and Marketing 
Communication 

Esbjerg Godkendt Litteratur korrigeret. 

Sports Economics Esbjerg Godkendt  
Sportsøkonomi Esbjerg Godkendt  
Organisational Change and 
Development 

Esbjerg Godkendt Nyt fag. 

 
4.4. Campus Odense og Slagelse    

 
Fag Campus Status Nyt fag / Ændring(er) / 

Bemærkninger ved ”Ikke 
godkendt” 

Advanced Marketing Communication Odense Godkendt Ændringer i: 
Eksamen  

Doing Business in Emerging Markets Odense Godkendt Ændringer i:  
Eksamen - identifikation ved take-
home eksamen (eksamensdel 2). 

Enterprise Ressource Planning Odense Godkendt Ændringer i: 
Eksamen – varighed 

Field Report Anthropology Odense Godkendt  
Field Research Design Odense Godkendt  
Foundations of Strategy Odense Godkendt  
Human Ressource Management Odense Ikke 

godkendt 
Ændringer: 
Intern medbedømmer tilføjet. 
 
Der er ønske om at placere 
eksamen til afvikling i december. 
Dette GODKENDES IKKE. Eksamen 
skal planlægges og afvikles i 
ordinær prøvetermin i hh til 
fakultetets bestemmelser. 

International BtB Markedsføring Odense Godkendt Ændringer i: 
Timetal 
Eksamen 
 
OBS!! Der er uoverensstemmelse 
mellem oplysninger i timetal og 
workload. Dette korrigeres. 

International Business Management Odense Godkendt Ændringer i: 
Workload  

Marketing Across Cultures Odense Godkendt Ændringer i: 
Opbygning af eksamen 

Marketing Theory Odense Godkendt  
Project and Trainee Period (CM) Odense Godkendt Ændringer i: 

Fagansvarlig 
Project and Trainee Period (BA) Odense Godkendt  



 

Projektorienteret forløb (BA Odense 
Slagelse 

Godkendt  

Projektorienteret forløb MBK Odense Godkendt  
Projektorienteret forløb MBK Odense Godkendt  
Seminar in Business Economics (CM) Odense Godkendt Ændringer i: 

Fagansvarlig 
Seminar in Business Economics (CM) Odense Godkendt  
Seminar in Business Economics (BA) Odense Godkendt Ændringer i: 

Fastlagt tidspunkt for aflevering af 
omprøve. 

Seminar – MBK Odense Godkendt  
Seminar – MBK  Odense Godkendt  
Supply Chain Inventory and Production 
Planning  

Odense Godkendt  

 
4.5. Fællesfag 
 

Fag Campus Status Nyt fag / Ændring(er) / 
Bemærkninger ved ”Ikke 

godkendt” 
Bachelorprojekt Fællesfag Godkendt Ingen ændringer.  

Fagbeskrivelsen er revideret i F19. 
Fortsætter uændret i E19. 

Bachelor Project Fællesfag Godkendt Ingen ændringer.  
Fagbeskrivelsen er revideret i F19. 
Fortsætter uændret i E19. 

Studiestartsprøve Fællesfag Godkendt Tilpasset SAMF 
studiestartskoncept. 

Study Start Test Fællesfag Godkendt Tilpasset SAMF 
studiestartskoncept. 

 

Driftsøkonomi: 

Ole Bent Olesen, fagansvarlig for faget Driftsøkonomi, fælles linje fag på HA Generel med første udbud i 
E19, ønskede studienævnets bemærkninger omkring mulighed for at undervise dele af det danske 
fagudbud på engelske. Der vil dels være tale om mulighed for at anvende gæsteundervisere, samt 
formodentlig   campusspecifik vurdering. 

Studienævnet var imødekommende omkring mulighed for angivelse af undervisningssprog som dansk og 
engelsk i fagbeskrivelserne for den danske ”version” af faget.  

Studienævnet specificerer, at der er tale en imødekommelse der har baggrund i, at der er tale om linjefag 
på udbudt HA linjer, og ikke et tværgående fællesfag som udbydes på alle HA linjer. 
 

Studiestartsprøven: Godkendt med forbehold for at der dobbelttjekkes med Kirstine at der er alignet på 
tværs af fakultetet. 

5. Partneruniversiteter 
 
Tina Lundø Tranekjer har modtaget henvendelse omkring mulighed for partneraftale med Mercu Buana 
University, Jarkarta, Indonesia. Henvendelsen er modtaget via International koordinator Anne Nørby 
Petersen, Samfundsvidenskab fra Det Tekniske Fakultet, SDU. 
 



 

Studienævn for Erhvervsøkonomi kan ikke godkende en partneraftale med nævnte universitet på 
foreliggende grundlag. Tina Lundø Tranekjer meddeler dette til Anne Nørby Petersen på vegne af 
studienævnet. Det meddeles videre, at der kan ske eventuel genbehandling på baggrund af uddybende 
fagbeskrivelser. Det vil alene være Management-delen af forespørgslen der eventuelt kan være interessant. 
 
Der bedes om, at der hvis muligt indhentes yderligere information fra Det Tekniske Fakultet om grundlag 
for godkendelse. 
 
6. Eksamen og undervisning 
 
Fagansvarlig Ole Bent Olesen anmodede om studienævnets godkendelse til at afvige i planlægning af 
eksamen i de to obligatoriske supply chain management fag på profilen Global Logistics and Supply Chain 
Management. 
Man er på to fag i forbindelse med den nye opbygning kommet i udfordringer omkring planlægningen af 
semester course work, og ønsker som følge heraf, at måtte lave en mindre afvigelse i forhold til den 
fastlagte eksamensbestemmelse omkring tidspunkt for udlevering af opgaveformulering. 
 
Studienævnet imødekom anmodningen med baggrund i, at der er tale om en mindre afvigelse, som er i 
overensstemmelse med hvordan eksamen i faget tidligere har været planlagt. 
Det blev specifikt aftalt, at der ved næste revision af fagbeskrivelserne skal sikres en afspejling i 
eksamensbestemmelserne som afspejler den egentlige afvikling af course work i fagene. 
 
Godkendelse af undervisnings- og eksamensplaner: 
Studienævnet blev hørt om det stadig ønsker at godkende eksamensplaner, alternativt om der 
fremadrettet kan ske orientering i stedet. 
Det er formelt studielederen der har ansvaret for planlægningen af undervisning og eksamen på 
uddannelsesniveau.  
Studienævnet tiltrådte, at det fremadrettet alene ønsker orientering om undervisnings- og 
eksamensplaner.  
 
Administrationen afklarer procedure for ændringen, og orienteret studienævnet herom på førstkommende 
mulige møde. 
 
7. Praksis og principper 

7.1. Praksis omkring særlige prøvevilkår ved dysleksi 

Med afsæt i besøg af læse- og skrivevejleder Carlo Grevy på studienævnets møde i november 2018 
diskuterede studienævnet en mulig ændring i praksis omkring tildeling af særlige prøvevilkår ved dysleksi. 
Mads Bruun Ingstrup motiverede fremsat forslag til graduering af tidsforlængelse forholdt til prøvens 
varighed. 

Studienævnet traf ikke beslutning om praksisændring på det foreliggende grundlag.  
Tina Lundø Tranekjer kontakter, og snakker med de øvrige studienævn på samfundsvidenskab forud for en 
eventuel videre proces, og mulig ændring, på praksisområdet. 

Punktet tage på dagsorden igen på næste møde under praksis og principper til videre diskussion og 
afklaring. 

7.2. Praksis omkring afmelding af fag 

Praksis var bedt vurderet af sagsbehandler-teamet. 
Det blev understreget, at der principielt skal foreligge et usædvanligt forhold såfremt der skal kunne ske 
afmelding af fag.  



 

Der har tidligere været praksis for, at der efter individuel sagsbehandling i sager med usædvanlige forhold 
kunne ske afmelding af fag tilmeldt udover 30 ECTS pr. ordinært semester. 
Det blev yderligere bemærket, at der skelnes skarpt mellem sager der vedrører eventuel afmelding af 
henholdsvis obligatoriske fag og valgfag. Der har været tale om sager hvor det har drejet sig Der har været 
en praksis for at der kan afmeldes ved tilmelding over 30 ECTS. 

Studienævnet traf ikke beslutning om praksisændring på det foreliggende grundlag.  
Det blev aftalt, at Tina Lundø Tranekjer undersøger den formelle og juridiske ramme for at danne eventuel 
ændret praksis på området. 

 
8. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
9. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 

 
10. Meddelelser 

10.1 Dagsorden for møde i Studienævn for MEME d. 19. februar 2019 
10.2 Dagsorden for møde i Studienævn for SJSE d. 19. februar 2019 
10.3 Referat af møde i Studienævn for SJSE d. 24. januar 2019 
10.4 Dagsorden til møde i Studienævn for Jura d. 5. marts 2019 

 
11. Eventuelt 
 
- 

 
 
 
 
Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


