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           STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI I ODENSE
           16. december 2010 
 
   

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 7. december 2010  

 
 

Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Lars Pynt Andersen, 
Karsten Boye Rasmussen, Anders Steffen, Christina Maj Hegelund, Kasper Tofte, Kristoffer Pinholt, 
Anders Bilde Svendsen (faglig vejleder), Rie Lund (faglig vejleder), Dorte Nørgaard Greve (faglig 
vejleder), Mona Maoued (sekretær) og Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
Fraværende med afbud: 
Maria Møller Schøler 
 
Dorte Nørgaard Greve (faglig vejleder) forlod mødet kl. 14.00 
Karsten Boye Rasmussen forlod mødet kl. 14.00. 
 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 2. november 2010 
Godkendt uden kommentarer. 
 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referat fra diverse møder 
 Studienævnets svar til Fakultetet om tilmeldingsfrist til reeksamen i februar / Svar fra  
 Fakultetet 
 Grundfos Challenge 2011 
 Opdatering af regelsamling (vedr. udbud af fag til de internationale programmer) 
 Nyt introforløb på historie (til evt. inspiration) 
 Læseplan Forår 2011 / Time Table Spring 2011 er nu tilgængelig på nettet 
 Oversatte tilvalgssider lagt på nettet 
 Beståelse af obligatoriske opgaver i Regnskab (fagnr. 8542801) 
 Opdatering af regelsamling: Overskridelse/manglende opfyldelse af normeret ECTS 
 Cand.merc.aud.  
 

Dispensationer behandlet i e-mailbaseret høringer imellem studienævnsmøderne: 
030888 – Ansøg. om udsættelse af afleveringsfristen for erhvervsøkonomiske seminar – imødekommet  
201186 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
241283 – Ansøg. om udsættelse af afleveringsfristen for 2. obl. opgave i BDIM – imødekommet  
251282 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
010984 – Ansøgn. om deltagelse i decembereksamen i stedet for januareksamen – imødekommet 
090783 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspecialet - imødekommet 
110886 – Ansøgn. om deltagelse i decembereksamen i stedet for januareksamen – imødekommet 
200188 – Ansøgning om fritagelse for deltagelse i opponeringsrunden ifm. seminar – imødekommet 
211286 – Ansøgning om godk. af ændring i forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
300588 – Ansøgn. om deltagelse i decembereksamen i stedet for januareksamen – imødekommet 
190286 – Ansøgn. om deltagelse i decembereksamen i stedet for januareksamen – imødekommet 
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Meddelelser udover dagsorden: 

 Meddelelse om ændring af prøveformen i faget Regnskab (fra en E-baseret Multiple Choice  
 eksamen til en papirvariant Multiple Choice) 
 Meddelelse om ændring af censurformen i faget Organisation med Videnskabsteori (kun  

 gældende for Odense-studerende) Censurformen er for indeværende eksamenstermin ændret fra   
 ekstern censur til internt bedømt. 

 Meddelelse om valg, fredsvalg og valgs bortfald 
 
 
3. Fagbeskrivelser (fast punkt) 
Projektledelse og konsulentrollen udbudt af Studienævn for Økonomi blev godkendt som 
forhåndsgodkendt valgfag i forårssemesteret på cand.merc. i Marketing, Globalization & 
Communication. 
 
Virksomhedens økonomiske styring: 
Godkendt som valgfag i foråret 2011 for HA, Oecon og HA(jur) på 6. semester. Fagbeskrivelsen blev 
godkendt under forudsætning, at der under punktet ”Prøveformen” tilføjes ”20 min. mundtlig 
eksamination og 20 min. forberedelse” og under punktet ”Litteratur” tilføjes litteratur som følger: 
Kaplan & Atkinson: ”Advanced Management Accounting”, 1998, Prentice Hall + div. artikler. 
 
Skatteret: 
Godkendt som valgfag i foråret 2011 for HA, Oecon på 6. semester. Punktet ”Litteratur” blev opdateret 
med nyeste udgaver af Skattelovsamling for studerende 2011/1 og Grundlæggende Skatteret 2011/1. 
 
Optimization & Logistics – Practical Applications and Implementation: 
Godkendt som valgfag i foråret 2011 for HA, Oecon og HA(jur) på 6. semester. 
Den eneste ændring, der er foretaget i fagbeskrivelsen er, at titlen på faget er ændret fra en dansk titel til 
en engelsk titel, så det passede med fagbeskrivelsen, som fremgik på engelsk. 
Ændringen blev godkendt. 
 
 
4. Opdatering af cand.merc.-studieordning  
Studielederen havde et ønske om tilpasning af studieordningens sprogkrav til Dansk og/eller Engelsk 
profil. Forslaget angår udelukkende engelsksprogede profiler. Eksamenssproget aftales mellem 
underviser og studerende. Studienævnet tiltrådte ønsket. 
 
Udkastet sendes efterfølgende i høring blandt de øvrige erhvervsøkonomiske studienævn. 
 
 
5. Optagelse på kandidatuddannelsen 
Per Servais har udarbejdet et udkast til tekst omkring optagelse på kandidatuddannelsen, som blev 
godkendt af studienævnet. 
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6. Godkendelse af eksamenspensum 
Bachelorfag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi: 
Brand Management (fagnr. 8811502) mangler angivelse af pensum. Den fagansvarlige rykkes igen. 
IT, kommunikation og organisation (fagnr. 8811802) godkendt. 
IT, kommunikation og organisation (fagnr. 8811812) godkendt. 
Kvantitative analyseredskaber (fagnr. 8810002) godkendt. 
Organisation (med videnskabsteori) (fagnr. 8810702) godkendt. 
Regnskab (fagnr. 8812402) godkendt. 
Regnskab (fagnr. 8941202) godkendt. 
Entrepreneurship & forretningsforståelse (fagnr. 8810502) godkendt. 
Finansiel Risikostyring (fagnr. 9055502) godkendt. 
Finansiering (fagnr. 8811702) godkendt. 
International Service Management (fagnr 8812202) godkendt. 
International Service Management (fagnr. 8812212) godkendt. 
Ressourcestyring og Supply Chain Management (fagnr. 8811902) godkendt. 
Ressourcestyring og Supply Chain Management (fagnr. 9033612) godkendt. 
Virksomhedens økonomi (fagnr. 8810202) godkendt. 
 
Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation: 
Markedsforståelse og analyse (fagnr. 9052212) godkendt. 
Organisationsforståelse og kulturanalyse (fagnr. 9052302) godkendt. 
 
Kandidatfag udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi: 
Enterprice Ressource Planning / ERP-Systemer (fagnr. 9401302) godkendt. 
Forbrugsstudier (fagnr. 9260502) godkendt. 
Kvantitativ markedsanalyse (fagnr. 8104002) godkendt.  
Market Ethnography (fagnr. 9266202) godkendt. 
Market Ethnography (fagnr. 9266212) godkendt. 
Marketing & Culture (fagnr. 9481002) godkendt. 
Sport Marketing & Management (fagnr. 9266102) godkendt. 
Supply Chain Inventory and Production Planning (fagnr. 9261202) godkendt. 
 
Følgende eksamenspensum for decembereksamen blev godkendt i en e-mailbaseret høring: 
Advanced Corporate Finance (fagnr. 9220852) 
Business Development and Innovation Management (fagnr. 9401102)  
Derivatives and Risk Management (fagnr. 9262802) 
European Community Law (fagnr. 8922102) 
Foundations of Organization (fagnr. 9260602) 
Foundations of Strategy (fagnr. 9062702) 
International Entrepreneurship (fagnr. 9260802) 
Management Accounting (fagnr. 9049802) 
Marketing & Culture (fagnr. 8119402) 
System Analysis (fagnr. 9232002) 
Value Chain Design (fagnr. 9262002) 
 
Pensum for decembereksamen har været tilgængelig på nettet siden 1. december 2010.  
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7. Undervisningsevaluering for efterårssemesteret 2010 (lukket punkt) 
Studienævnet havde følgende generelle kommentarer til evalueringen: 
 
Studienævnet var enigt om, at evalueringsformen ikke er hensigtsmæssig. Det samme gælder for selve 
evalueringstidspunktet.  
 
Pt. er svarprocenten for lav til at underviserne og institutlederne kan få det optimale ud af resultaterne.  
 
Flere undervisere har meldt tilbage, at deres undervisning knap nok er begyndt, når evalueringen sættes i 
gang.  
 
Både undervisere og institutledere efterspørger en højere frihedsgrad til at underviserne selv kan 
tilrettelægge evalueringsforløbet for deres fag.  
 
Det blev foreslået, at der nedsættes et udvalg, som skal fokusere på, at optimere proceduren for 
evalueringen og sikre, at evalueringsresultaterne er brugbare og at svarprocenten øges.  
 
Studienævnsformanden vil sammen Institutlederen arbejde videre med et udvalg, når det nye 
studienævn træder i kraft pr. 1. januar 2011. I den forbindelse vil man også undersøge, om 
evalueringstidspunktet kan flyttes.  
 
Selve evalueringsresultaterne havde studienævnet ikke nogen særlig kommentarer til. De fag, hvor 
studienævnet fandt, at evalueringen var for dårlig, kontakter studienævnsformanden de pågældende 
undervisere. 
 
 
8. Dimission for HA  
Studiesekretariatet havde udarbejdet et forslag til afholdes af dimission for HA-studiet 
 
Foreløbige plan: 

 Dimissionen afholdes den 30. juni 2011 kl. 16.30 – 18.30 (ca.) 
 

 Tale fra enten dekanen eller prodekanen, studielederen, en studenterrepræsentant og en  
 dimittend fra en tidligere årgang. 

 
 Musikalsk indslag 

 
 Overrækkelse af gaver og/eller gaver til højeste gennemsnit og højeste karakterer i  

 bacheloropgaver (hvis det er muligt at få disse tal fra Eksamenskontoret inden dimissionen). 
 

 Afslutningsvis vil der være en let buffet i restaurantområdet. 
 
Det skal være muligt at medbringe 3 gæster/ledsagere for hver studerende.  
 
Dimissionen vil blive arrangeret af Bodil Kjær Andersen og det erhvervsøkonomiske festudvalg, således 
at der er mulighed for en studenterfest efter selve dimissionen. Invitationen til Dimissionen og evt. 
efterfølgende studenterfest vil blive sendt ud sammen.  
 
Der vil være mulighed for at de studerende kan foretage en elektronisk betaling til studenterfest. 
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Med hensyn til udlevering af eksamensbeviser kan studienævnet ikke garantere at de vil blive overrakt 
til selve dimissionen. Dette er på grund af det tidspres der er i forhold til bedømmere/censorer og 
hvornår de sidste eksaminer afvikles. 
 
Studienævnet påpegede, at det ville være fint, hvis man kunne invitere de cand.merc.’ere, der er blevet 
færdige i løbet af året. Studienævnssekretæren arbejder videre med dette. 
 
 
9. Suppleringskrav for Professionsbachelorer til optagelse på cand.merc. i Odense 
Følgende professionsbacheloruddannelser var til behandling i studienævnet vedr. vejledende 
suppleringskrav til optagelse på cand.merc. i Odense: 

 International handel og markedsføring 
 Økonomi og informationsteknologi 
 International Hospitality Management 
 Finans 

 
Punktet blev udsat til mødet den 18. januar 2011, da studienævnet ønskede yderligere information 
omkring de ovenstående  
 
 
10. Forventninger til IT-udstyr 
Studienævnsformanden startede punktet med at præcisere at forventninger til It-udstyr er hvad de 
studerende forventes at have af It-udstyr. 
 
Studenterrepræsentanterne i studienævnet spurgte om det ikke også var muligt at stille krav til, hvad 
SDU kan stille til rådighed, f.eks. printerstationer, når man skal have sin egen bærbar med og flere 
stikkontakter i computerlokalerne.  
 
Studienævnets holdning var, at hvis universitetet har beskrevet forventninger til de studerende i 
forbindelse med IT-udstyr, burde universitetets faciliteter også være herefter. 
 
 
11. Brug af eksamensnumre i stedet for fødselsdato i forbindelse med tidsplaner og  
lokaleinddelinger til eksaminerne 
Studienævnet mente ikke, at det var nødvendigt at overgå til eksamensnumre. Hvis 
lokaleinddelingsopslag skal ændres så det fremgår med eksamensnumre vil det også skulle gælde for 
den ordinære eksamen. Det vil være forvirrende, hvis man ved den ordinære eksamen bruger 
fødselsdato og navn, men ved reeksamen bruger eksamensnummer.  
 
I stedet foreslog studienævnet, at man ved reeksamen kun bruger fødselsdato og så undlader navn. Hvis 
to studerende (eller flere) skulle have fødselsdag samme dag, kan man bruge det ciffer, der adskiller sig. 
Argumentet for kun at bruge fødselsdato er, at de studerende jo godt ved, at de skal til reeksamen og 
blot skal vide, hvilket lokale, de skal være i.  
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12. Fagudbud til Internationale studerende – efterår 2011 
Følgende fagudbud til de internationale studerende – efterår 2011 blev godkendt: 
Business Development and Innovation Management 
Advanced Corporate Finance 
Derivatives and Risk Management 
European Community Law (muligvis ny fagtitel på vej) 
Forbrugsstudier (udbydes kun på dansk) 
Foundations of Organization 
Foundations of Strategy 
International Entrepreneurship 
Kvantitativ markedsanalyse (udbydes kun på dansk) 
Management Accounting 
Marketing & Culture 
Sport Marketing & Management (udbydes kun på dansk) 
Supply Chain Inventory and Production Planning 
Value Chain Design 
 
 
13. Dato for konstituerende møde i januar 2011 
Dato for første møde i det nye år er den 18. januar 2011 kl. 12.15. Mødet afholdes i lokale O77. 
 
 
14. Dispensationer (lukket punkt) 
020177 – Ansøgning om særlige eksamensforhold ved skriftlig eksamen – imødekommet 
020574 – Ansøgning om dispensation vedr. eksamen - imødekommet 
030883 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
040190 – Individuel eksamensdato for faget Organisationsforståelse og kulturanalyse – imødekommet 
041179 – Ansøgning om dispensation for manglende studieaktivitet – imødekommet 
060788 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
070187 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
070684 – Ansøgning godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
070988 – Ansøgning om dispensation til at erstatte konstituerende fag – afvist 
080384 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
080583 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
080786 – Ansøgning om opskrivning af antal ECTS på faget Int. Service Management – imødekommet 
081087 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
090185 – Ansøgning godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
090588 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
090588 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
090888 – Ansøgning om dispensation til elektronisk aflevering af eksamensopgave – imødekommet 
100989 – Ansøgning om dispensation – imødekommet  
101281 – Ansøgning om godkendelse af ændring til studieprogram – imødekommet 
110384 – Ansøgning godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
110784 – Ansøgning godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
110886 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
110886 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
110886 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
110886 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
110886 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
110886 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
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120386 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – delvist imødekommet 
120782 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
120786 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
130386 – Ansøgning godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
140688 – Ansøgning godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
141085 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
141085 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
141085 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
141085 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
150483 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
150485 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
150682 – Ansøgning om genindskrivning på HA – imødekommet 
151263 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
160287 – Vurdering af ansøgning om optagelse på cand.merc. – afvist  
170178 – Ansøgning godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
170485 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – afvist 
170986 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
171178 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
181089 – Ansøgning om dispensation til elektronisk aflevering af eksamensopgave – imødekommet 
181286 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
181286 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
190285 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
190285 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
190285 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
200486 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
210190 – Ansøgn. om dispen. til omprøve i Entrepreneurship og forretningsforståelse – imødekommet 
210871 – Ansøgning om forlængelse af studietiden på cand.merc. – imødekommet 
210987 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
220588 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – kræver yderligere behandling 
220886 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
220985 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
221086 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
240285 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – delvist imødekommet 
240988 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
241182 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 
270286 – Ansøgning om godkendelse af studieprogram – imødekommet 
271088 – Ansøgning om for sen eksamenstilmelding – imødekommet 
291285 – Ansøgning godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
300480 – Ansøgning om godkendelse af studieprogram – imødekommet 
300587 – Ansøgning godkendelse af alternativt valgfag – imødekommet 
300588 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
300588 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
300588 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udenlandsk studieprograms relevans – imødekommet 
300987 – Ansøgning om særlige eksamensforhold – imødekommet 
301075 – Ansøgning om ændring af eksamenssprog – imødekommet 
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110983 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i finansiering – afvist 
131182 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i finansiering – afvist 
050282 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Global logistik & SCM – afvist 
090787 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Global logistik & SCM – afvist 
091187 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Global logistik & SCM – afvist 
161183 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Global logistik & SCM – imødekommet 
260889 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Global logistik & SCM – afvist 
280568 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Global logistik & SCM – afvist 
290674 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Global logistik & SCM – imødekommet 
080387 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Marketing, Glob. & Comm. – imødekommet  
080488 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Marketing, Glob. & Comm. – imødekommet  
090381 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Marketing, Glob. & Comm. – imødekommet  
130186 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Marketing, Glob. & Comm. – imødekommet  
190279 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Marketing, Glob. & Comm. – afvist 
 
 
15. Eventuelt 
Der var ingen punkter under eventuelt. 
Per Servais vil dog gerne takke studienævnets medlemmer for deres engagement i forbindelse med 
studienævnets arbejde. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 15.00. 
 
 
      Per Servais 
      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
            Studienævnssekretær  
 


