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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             1. september 2010 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 24. august kl. 12.15 i mødelokalet ved Institut for Marketing 

og Management 
 

Tilstedeværende: Per Servais (formand), Lars Pynt Andersen, Jan Møller Jensen, Anders Steffen, 
Christina Maj Hegelund, Kasper Tofte, Maria Møller Rasmussen, Dorte Nørgaard Greve (faglig 
vejleder), Mona Maoued (sekretær) og Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Kristoffer Pinholt 
Mogens Nielsen 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 23. juni 2010 
 Godkendt uden kommentarer. 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referat fra diverse møder 
 Orientering om valgfag på 5. semester 
 Orientering om fremtidige profiler på cand.merc. i Odense 
 Orientering høring mail vedr. krav om supplering til kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 
 Orientering om valg 2010 
 Fakultetets foreløbige svar på anmodning om indførelse af adgangsbegrænsninger til HA-
uddannelsen 

 Forankring af matematik-økonomi-uddannelsen pr. 1. januar 2011 
 USB-nøgler til internationale studerende på samfundsvidenskab 
 Godkendelse af opdateret HA-studieordning, HA, årgang 2009, version 02 
 Studie- og undervisningsmiljøundersøgelse UMV 2010 
 Godkendelse af opdateret studieordning for Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation, 
årgang 2009 og 2010 

 30 dispensationsansøgninger har været behandlet i høring pr. mail i løbet af sommerferien 
 
 Herudover er følgende behandlet og godkendt i en høring via e-mail: 

 Ansøgning fra Ole Olesen om at afholde eksamen i faget Value Chain Design i december i stedet  
  for januar. Ansøgningen blev godkendt af studienævnet og fakultetet. 
 
Herudover orienterede Per Servais kort om de besparelser, der skal ske på administrationen af 
uddannelserne ved SDU. PA Consulting har været i gang med en undersøgelse af, hvordan der 
bedst kan spares på den administrative del, og dette er blevet fremlagt for ledelsen, men der er ikke 
nogen konkrete udmeldinger endnu. 
 
Omkring orientering af valgfag på 5. semester (E11) for studerende på den nye HA-studieordning 
fortalte Per Servais, at Institut for Marketing og Management har godkendt udkastet til valgfag. 
Fagbeskrivelserne skal godkendes af studienævnet senere. 
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3. Nye mødedatoer (ingen bilag) 
 Studienævnet holder møde på følgende dage i efterårssemesteret 2010: 
 14. september – lokale U 49C 
 5. oktober – mødelokalet ved Inst. for Marketing og Management, 1. sal. 
 2. november – mødelokalet ved Inst. for Marketing og Management, 1. sal. 
 7. december – mødelokalet ved Inst. for Marketing og Management, 1. sal. 
 

Herudover afholdes det konstituerende møde i januar 2011 den 25. januar 2011 i mødelokalet ved 
Inst. for Marketing og Management, 1. sal. 

 
4. Profilbeskrivelser på cand.merc. og linjebeskrivelser på HA 

Studienævnet godkendte de fremsendte forslag til nye skabeloner for profilbeskrivelserne på både 
bachelor- og kandidat-uddannelserne uden kommentarer.  
 
Per Servais orienterede om processen omkring udarbejdelse af nye cand.merc.-profiler i Odense. 
Dette arbejde skal synkroniseres med nye oecon.-profiler. Studienævnet skal i løbet af efteråret 
godkende nye profilbeskrivelser, så profilerne kan udbydes pt. 1. september 2012. 

 
5. Adgang til HA suppleringsforløb – for andre kvu’ere end markedsføringsøkonomer og 

finansøkonomer 
 Følgende tre uddannelser blev diskuteret på mødet: 
 Serviceøkonomuddannelsen (2 års varighed – 120 ECTS) 
 Handelsøkonomiuddannelsen (2 års varighed – 120 ECTS) 
 Logistikøkonomuddannelsen (2 års varighed – 120 ECTS) 
  

Studieordningerne for de tre uddannelser er hentet fra Erhvervsakademiet Lillebælt, Vejle. 
Akademiet i Vejle har alle tre uddannelser, men da der er et stort samarbejde imellem de forskellige 
erhvervsakademier antages det, at studieordningerne er meget ens med undtagelse af lokale valgfag. 
 
Drøftelserne gik ud på, om Serviceøkonomer, Handelsøkonomer og Logistikøkonomer kunne 
optages på samme suppleringsordning som Markedsførings- og Finansøkonomer. 

 
Studienævnet besluttede at godkende, at Serviceøkonomer, Handelsøkonomer og 
Logistikøkonomer kan optages på samme vilkår som Markedsførings- og Finansøkonomer. Dog 
kan der forekomme en justering af valgfagene lokalt. 

 
6. Studiemiljøundersøgelse 

Det blev diskuteret, hvad studiemiljøundersøgelsen egentlig bliver brugt til. Per Servais orienterede 
om, at Serviceafdelingen bl.a. bruger den, når der skal bygges til, om der skal flere læsesale, 
studiemiljøer osv. Per Servais lovede at høre institutterne om muligheden for læsepladser tættere på 
institutterne. 
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7. Høring om supplering til kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi for HD-studerende og 
professionsbachelorer 

 Studienævnet godkendte forslaget til suppleringen uden kommentarer. 
 
8.  Dispensationer (lukket punkt) 
020181 – Ansøgning om 4 eksamensforsøg til kandidatspecialet - imødekommet 
020483 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
020685 – Ans. om tilladelse til at deltage i eksamen i december i stedet for januar - imødekommet 
030888 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
031183 – Ans. om tilladelse til at skrive speciale med cand.scient.oecon.-studerende - imødekommet 
040473 – Vurdering af optagelse på cand.merc. - afvist 
050588 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
050860 – Vurdering af optagelse på cand.merc. - afvist 
070886 – Ansøgning forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
080885 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
100285 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
150884 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
170583 – Vurdering af optagelse af uddannelse på en ”ville-kunne-have-samarbejdsaftaleliste” - afvist 
171288 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
180484 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
181089 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - afventer yderligere behandling 
201083 – Forhåndsvurdering af optagelse på HA-studiet - imødekommet 
210675 – Ansøgning om forlængelse af studietid - imødekommet 
230288 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
230682 – Ansøgning om 4 eksamensforsøg til faget Regnskab - imødekommet 
240882 – Vurdering af optagelse på cand.merc. - imødekommet 
260189 – Disp. til at følge to oecon-fag i stedet for et obligatorisk HA-fag – delvist imødekommet 
260454 – Vurdering af optagelse på cand.merc. - imødekommet 
270286 – Vurdering af optagelse på cand.merc. - imødekommet 
271283 – Ansøgning om tilladelse til at skrive speciale med cand.merc.-studerende - imødekommet 
280588 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekomet 
280787 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
290186 – Disp. til at følge 3. semestersfag sideløbende med 1. semestersfag - imødekommet 
290985 – Vurdering af optagelse på cand.merc. - imødekommet 
300485 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
 
Internationale ansøgere til cand.merc.: 
061178 - Vurdering af optagelse på cand.merc. i MGC - afvist 
141073 - Vurdering af optagelse på cand.merc. i MGC - afvist 
161187 - Vurdering af optagelse på cand.merc. i global logistik og SCM - imødekommet 
180176 - Vurdering af optagelse på cand.merc. i Finansiering - afvist 
200786 - Vurdering af optagelse på cand.merc. i Finansiering - imødekommet 
210686 - Vurdering af optagelse på cand.merc. i MGC - imødekommet 
220388 - Vurdering af optagelse på cand.merc. i MGC - imødekommet 
250186 - Vurdering af optagelse på cand.merc. i MGC - imødekommet 
251085 - Vurdering af optagelse på cand.merc. i MGC - imødekommet 
260889 - Vurdering af optagelse på cand.merc. i global logistik og SCM - afslag 
280185 - Vurdering af optagelse på cand.merc. i MGC - imødekommet 
300678 - Vurdering af optagelse på cand.merc. i MGC - afvist 
301279 - Vurdering af optagelse på cand.merc. i MGC - afvist 
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9. Eventuelt 
 Der var ingen punkter til eventuelt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.55. 
 
 
 
   Per Servais 
      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
            Studienævnssekretær  


