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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

             13. maj 2015 
 

   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 

den 12. maj 2015 
 

Tilstedeværende:  

Anna Lund Jepsen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Martin Storgaard Christensen, Annemette 

Engelsted Jonasen, Klaus Kristiansen (faglig vejleder) og Nicole Christiansen (faglig vejleder) og 

Sabine Jørgensen (sekretær). 

 

Fraværende med afbud: 

Morten Vestergaard-Dam (faglig vejleder) 

Katja Kirkegaard (faglig vejleder) 

Nicolai Holme Milsø Petersen 

Ole B. Olesen 

Kristian Dalsgård-Madsen 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 21. april 2015  

Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

 

2. Dispensationer (lukket punkt) 

1 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved sommereksamen 2015 – imødekommet 

2 – Ansøgning om dispensation til en ændret prøveform – imødekommet 

3 – Ansøgning om dispensation til at aflægge ordinær prøve på et andet tidspunkt – imødekommet 

4 – Ansøgning om dispensation til at afl. bachelorprojekt i august – betinget imødekommet 

5 – Ansøgning om dispensation for reglerne om tilmelding til 30 ECTS – afvist 

6 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

7 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 

8 – Ansøgning om for sen tilmelding til prøven – imødekommet 

9 – Ansøgning om for sen tilmelding til prøven – imødekommet 

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

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

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

13 – Ansøgning om dispensation til en ændret prøveform – imødekommet 

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

15 – Ansøgning om valg af vejleder fra anden campus – afvist 

16 – Ansøgning om for sen tilmelding til prøven – imødekommet 

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

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

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

20 – Ansøg. om disp. til at få annulleret prøveforsøg og for sen tilm. til prøven – Delvist 

imødekommet 

21 – Ansøgning om dispensation til at få annulleret prøveforsøg – imødekommet 

22 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

23 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

24 – Ansøgning om 5. prøveforsøg – imødekommet 

25 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

26 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – kræver yderligere behandling 

27 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

28 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 
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29 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

30 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

31 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

32 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

33 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til specialet – imødekommet 

34 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til specialet – imødekommet 

35 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

36 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til specialet – imødekommet 

37 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til specialet – imødekommet 

38 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen til specialet – imødekommet 

39 – Ansøgning om 5. prøveforsøg – imødekommet 

40 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

41 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

42 – Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag – imødekommet 

43 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

44 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

45 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

46 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

47 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

48 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

49 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

50 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

51 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

52 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

53 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

54 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

55 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

56 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

57 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

58 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

59 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

60 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

61 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

62 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

63 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

64 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

65 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

66 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

67 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

68 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

69 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

70 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

71 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

72 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

73 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

74 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

75 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

76 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

77 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

78 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

79 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

80 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

81 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet 
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82 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

83 – Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsreglerne – imødekommet 

84 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

85 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

86 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

87 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

88 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

89 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

90 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

91 – Genvurdering af afgørelse om endelig godk. af meritoverførsel – tidl. afgørelse fastholdes 

92 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – afvist 

93 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

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

95 – Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan – imødekommet  

 

Sager behandlet af studienævnsformanden: 

 010287 – Ansøgning om dispensation for prøveform – imødekommet 

 150292 – Ansøgning om for sen tilmelding til undervisningen – imødekommet 

 170189 – Ansøgning om udsættelse afleveringsfrist for specialet – imødekommet 

 140592 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave efter fristen – imødekommet 

 230573 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave efter fristen – imødekommet 

 280692 – Ansøgning om dispensation til at afl. opgave efter fristen – imødekommet 

 120493 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

 221090 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

 150290 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

 

3. Behandling af klage over studienævnets afgørelse (lukket punkt) 

Studienævnet behandlede en klage over studienævnets afgørelse. Studienævnets beslutning sendes 

til Ledelsessekretariatet.  

 

4. Godkendelse af eksamenspensum for sommereksamen 2015 

Studienævnet godkendte nedenstående pensum for bachelor-og kandidatfag: 

 

Bachelorfag:  

 

Accounting 

Analyse af kvantitative survey data (Videregående kvantitative analyser) 

Analysis of Quantitative Survey data (Advanced Quantitative Analysis) 

Bench-Marking Based Resource Optimization 

Business It 

International BtB Markedsføring 

Introduction to Financial Accounting (supplementary course for M.Sc.) 

IT for Erhvervsøkonomer 

Markeds- og kommunikationsanalyse 

Markedskommunikation og reklame 

Marketing (Marketing) (engelsk) 

Marketing (Marketing (dansk) 
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Marketing (supplementary course for M.Sc.) 

Matematik 

Mathematics 

Organisationsforståelse og –kulturanalyse 

Project Management 

Regnskab (suppleringsfaget) 

Regnskab 

Strategi og organisation 

 

Kandidatfag: 

 

Advanced Management Accounting 

Advanced Strategy and Organization Theory 

Business Strategy 

Consumption Studies 

Corporate Communication 

Corporate Strategy and Organization Design 

Decision Analysis 

Financial Accounting 

Green Supply Chain Management 

International Entrepreneurship 

International Management 

International Marketing Channels 

Leadership and Organizational Communication 

New Market Development & Innovation 

Organization of Innovation 

Personnel Economics 

Strategic Issues in Supply Chain Management 

Supply Chain Links and Enterprise Resource Planning 

Theories and Methods in Technological Change 

 

Studienævnet har ikke modtaget pensum for faget Market and Communication Ehtnography. 

Pensum vil blive godkendt senere.   
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5. Godkendelse af foreløbig eksamensplan for omprøverne i august 2015 (HA) 

Studienævnet godkendte den foreløbige eksamensplan for omprøverne i august 2015 uden 

kommentarer. 

 

I forbindelse med dette punkt roste Studienævnet den nye eksamensplanlægger for HA og MBK – 

der er styr på tingene, og planlæggeren er god til at være på forkant med tingene.  

 

6. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 Fakultetets godkendelse af cand.merc.-profilbeskrivelser 

 Retskravsbachelorer, der søger ind på merc, aud og oecon 

 Godkendelse af læseplaner for efteråret 2015  

 Orientering om tidsramme for specialet, forudsætninger for deltagelse i prøve m.v. 

 

Der var ingen kommentarer til meddelelserne.  

 

7. Eventuelt 

Anna fortalte at der arbejdes på at lave et særskilt skema for uge 36 i forbindelse med studiestarten.  

 

 

Mødet startede kl. 12:15 og sluttede kl. 13.50 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

        Anna Lund Jepsen 

        Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 

             Studienævnssekretær 


