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           STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI I ODENSE
           11. november 2010 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 2. november 2010  

 
 

Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Lars Pynt Andersen, 
Anders Steffen, Christina Maj Hegelund, Kasper Tofte, Maria Møller Schøler, Anders Bilde Svendsen 
(faglig vejleder), Mona Maoued (sekretær) og Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Kristoffer Pinholt  
Karsten Boye Rasmussen  

 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 5. oktober 2010 
Godkendt uden kommentarer. 
 
 
2. Meddelelser 
Indkaldelse og referat fra diverse møder 
Erhvervsøkonomisk Censorrapport – vinter 2007/2008 til sommer 2009 
Vedr. afvikling af Bachelorprojekter i december 
Afmeldingsfrist til eksamen 
  
Der var ingen kommentarer til meddelelserne. 
 
 
3. Fagbeskrivelser (fast punkt) 
A) Finansiering:  
Den fagansvarlige har anmodet studienævnet om at den sidste eksamen i faget Finansiering (fagnr. 
8541401) afholdes i januar 2011 i stedet for juni af hensyn til de studerende, og fordi den så kan 
afholdes samtidig med eksamen i Finansiering (fagnr. 8811702), som ifølge fagbeskrivelsen afholdes i 
januar 2011. Finansiering (fagnr. 8541401) gælder kun for studerende i Odense og Slagelse. 
 
Studienævnet kan ikke flytte en ordinær eksamen. Studienævnet imødekommer derfor i stedet, at der 
udbydes en ekstraordinær eksamen i januar 2011. Dette er dog under forudsætning af at det ansvarlige 
institut kan acceptere de ekstraomkostninger, der vil være ved dette. Hvis institutlederen godkender den 
ekstraordinære eksamen i januar 2011 vil studienævnssekretæren sørge for, at de studerende og øvrige 
campusbyer bliver oplyst om dette tilbud.  
 
B) Forretningsprocesser og it: 
Den fagansvarlige har anmodet studienævnet om at ændre censurformen fra ekstern censur til internt 
bedømt.  
 
Ifølge studieordningen er faget et fleksibelt fag og derfor omfattet af den fælles ramme i 
studieordningen, som gælder for HA i alle campusbyer. Dette betyder, at studienævnet ikke kan ændre i 
censurformen uden en ekstraordinær begrundelse og en høring i de øvrige campusbyer.  
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Studienævnet fandt ikke, at der var forelagt nogen ekstraordinære begrundelser for, hvorfor 
censurformen skal ændres og ønsker derfor ikke at påbegynde en så stor ændring i studieordningen. 
 
C) Kandidatspecialet for cand.merc.: 
Den fagansvarlige har anmodet studienævnet om at der under ”Prøveform” tilføjes at opgaven skal 
afleveres i Safe Assignment i Black Board. Dette skal gælde fra foråret 2011. 
 
Studienævnet imødekommer anmodningen og sørger for at de øvrige campusbyer høres herom. 
Efter endt høring vil fagbeskrivelsen blive sendt til godkendelse ved fakultetet. 
 
D) Organisationsforståelse og kulturanalyse: 
Den fagansvarlige har anmodet om at ændre prøveformen tilbage til den oprindelige prøveform. Den 
nuværende prøveform er en skriftlig 4 timers eksamen, som afvikles i terminalrum. Den oprindelige og 
ønskede prøveform er en individuel skriftlig opgave med mundtligt forsvar uden forberedelse.  
 
Studienævnet har besluttet at trække tidligere beslutning om at ændre prøveformen fra individuel 
skriftlig opgave med mundtligt forsvar uden forberedelse til en skriftlig 4 timers eksamen tilbage, 
således at prøveformen forbliver en individuel skriftlig opgave med mundtligt forsvar uden forberedelse.  
 
E) Organisation: 
Den fagansvarlige samt institutlederen for Institut for Marketing og Management har anmodet om en 
ændring i censurformen, således at det ændres fra ekstern censur til intern bedømmelse. Den ønskede 
ændring bunder i, at prøveformen for faget er ændret fra en 4 timers skriftlig eksamen til en 2 timers 
individuel skriftlig eksamen (multiple choice). 
 
Ifølge studieordningen er faget et fleksibelt fag og derfor omfattet af den fælles ramme i 
studieordningen, som gælder for HA i alle campusbyer. Dette betyder, at studienævnet ikke kan ændre i 
censurformen uden en ekstraordinær begrundelse og en høring i de øvrige campusbyer.  
 
Studienævnet fandt ikke, at der var forelagt nogen ekstraordinære begrundelser for, hvorfor 
censurformen skal ændres og ønsker derfor ikke at påbegynde en så stor ændring i studieordningen. 
 
 
4. Valg af studenterrepræsentant til Kvalitetsudviklingsrådet 
Studienævnet havde ingen forslag til en ny studenterrepræsentant.  
 
 
5. Godkendelse af foreløbig eksamensplan for sommer 2011 for fag udbudt af Studienævn for 
Erhvervsøkonomi 
Studienævnet bemærkede, at faget Regnskab manglede på den foreløbige plan. Studienævnssekretæren 
sørger for at eksamensplanlæggeren gøres opmærksom på dette. 
 
Herefter blev planen godkendt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      

Side 3 af 5 

 
6. Dispensationer (lukket punkt) 
010283 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet – afvist 
010587 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
010587 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
010587 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
010587 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
020487 – Ansøgning om at få opskrevet ECTS-værdi på fag – imødekommet 
020574 – ansøgning om fjernelse af resultatet ”U” – imødekommet 
030386 – Tilladelse til at deltage i eksamen på dansk i stedet for engelsk – imødekommet 
030485 – Ansøgning om godkendelse af eksamensplan – imødekommet  
030883 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
030985 – Godkendelse af ændring til cand.scient.oecon.-studieprogram – imødekommet 
031288 – Godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
031288 – Godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
031288 – Godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
050286 – Godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet  
050286 – Godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
050286 – Godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
050489 – Ansøgning om tilladelse til at aflevere eksamensopgave elektronisk – imødekommet 
050888 – Ansøgning om at få opskrevet ECTS-værdi på fag – imødekommet 
060186 – Ansøgning om særlige eksamensforhold – imødekommet 
060782 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspecialet – imødekommet 
060788 – Ansøgning om 4. eksamensforsøg – imødekommet 
060788 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
070787 – Tilladelse til at deltage i eksamen på dansk i stedet for engelsk – imødekommet 
080582 – Ansøgning om merit for obligatoriske opgaver – imødekommet 
090588 – Tilladelse til at deltage i eksamen på dansk i stedet for engelsk – imødekommet 
090888 – Tilladelse til at overskride bachelor-studiet med 2,5 ECTS – imødekommet 
100285 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
100285 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
100584 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
101084 – Godkendelse af ændring til cand.scient.oecon.-studieprogram – imødekommet 
110187 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
111085 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
111287 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
130386 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
130388 – Ansøgning om opskrivning af ECTS med 1,25 ECTS – imødekommet 
130389 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
130389 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
130389 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
130581 – Ansøgning om særlige eksamensforhold – imødekommet 
131064 – Vurdering af optagelse på cand.merc. – imødekommet 
140588 – Tilladelse til at deltage i eksamen på dansk i stedet for engelsk – imødekommet 
140686 – Ansøgning om at få bedømt eksamensopgave – imødekommet 
140688 – Ansøgning om tilladelse til at aflevere eksamensopgave elektronisk – imødekommet 
150483 – Tilladelse til at deltage i eksamen på dansk i stedet for engelsk – imødekommet 
150586 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
160985 – Tilladelse til at overskride bachelor-studiet med 1,25 ECTS – imødekommet 
170686 – Ansøgning om at få bedømt eksamensopgave – imødekommet 
170990 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
190187 – Godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
190187 – Godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
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190187 – Godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
190285 – Tilladelse til at deltage i eksamen på dansk i stedet for engelsk – imødekommet 
190783 – Ansøgning om ændret forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
191086 – Tilladelse til at overskride bachelor-studiet med 2,5 ECTS – imødekommet 
210383 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
210487 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
210487 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
210487 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
211187 – Ansøgning om at få opskrevet ECTS-værdi på fag – imødekommet 
211187 – Ansøgning om at gå til eksamen i Markedsforståelse og analyse – imødekommet 
220286 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
220588 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – delvist afslag 
221085 – Ansøgning om at få bedømt eksamensopgave – imødekommet 
221087 – Godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
221087 – Godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
231271 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
240386 – Tilladelse til at deltage i eksamen på dansk i stedet for engelsk – imødekommet 
240485 – Godkendelse af ændring til cand.scient.oecon.-studieprogram – imødekommet 
240988 – Ansøg. om godkendelse af udenlandsk studieprogram – kræver yderligere behandling 
240988 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
240988 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
240988 – Ansøgning om godkendelse af udenlandsk studieprogram – imødekommet 
241284 – Ansøgning om at få bedømt eksamensopgave – imødekommet 
260487 – Ansøgning om disp. til at deltage i eksamen i december – imødekommet 
261081 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
270783 – Tilladelse til at deltage i eksamen på dansk i stedet for engelsk – imødekommet 
280287 – Ansøgning deltagelse i februareksamen uden deltagelse i januareksamen – afvist 
280990 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
280990 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
280990 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
280990 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
280990 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
280990 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
291286 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
300191 – Ansøgning om linjeskift på HA-studiet – imødekommet 
301273 – Ansøgning om at gå til eksamen i Markedsforståelse og analyse – imødekommet 
310886 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
 
I forbindelse med godkendelse af ansøgninger om tilladelse til at deltage i eksamen på dansk i stedet for 
engelsk i faget Management Accounting besluttede studienævnet, at yderligere ansøgninger må 
behandles administrativt og ikke behøves at blive behandlet på næstkommende studienævnsmøde. Disse 
administrative behandlinger vil blive medtaget på næstkommende møde til orientering. 
 
Vurdering af international studerende til optagelse på cand.merc.: 
130179 – Optagelse på profilen Marketing, Globalization and Communcation – imødekommet 
140488 – Optagelse på profilen Marketing, Globalization and Communcation – imødekommet 
140888 – Optagelse på profilen Marketing, Globalization and Communcation – imødekommet 
161187 – Optagelse på profilen Marketing, Globalization and Communcation – afvist 
200588 – Optagelse på profilen Marketing, Globalization and Communcation – imødekommet 
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7. Eventuelt 
Det blev diskuteret om der skal påbegyndes en database over udenlandsk studieophold for efterfølgende 
at kunne evaluere opholdene. Studienævnet var enigt om at det var en god ide, og studielederen og 
studienævnssekretæren vil arbejde videre med ideen.  
 
 
Referat af tillægsdagsorden vil fremgå af separat referat. 
 
 
 
      Per Servais 
      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
            Studienævnssekretær  
 


