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             STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI
             23. september 2010 
 
   
 

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi 
Den 14. september kl. 12.15 i lokale U 49C 

 
Tilstedeværende: Per Servais (formand), Karsten Boye Rasmussen, Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, 
Anders Steffen, Christina Maj Hegelund, Kasper Tofte, Maria Møller Rasmussen, Kristoffer Sehestedt 
Pinholt, Rie Lund (faglig vejleder), Mona Maoued (sekretær) og Sabine Jørgensen (sekretær). 
 
 
Fraværende med afbud: 
Lars Pynt Andersen 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 14. september 2010 
 Godkendt uden kommentarer. 
 
2. Meddelelser 

 Indkaldelse og referat fra diverse møder 
 Ekstra ansøgningsrunde til aktion 2 i Erasmus Mundus programmet med frist d. 15. oktober 
 Behandling af ansøgninger til uddannelser med ledige pladser 
 Anmodning om ændring af fremtidig studienævnssammensætning 
 ”Undgå Eksamenssnyd” ny folder fra Studiekontoret 
 Orientering om de erhvervsøkonomiske studieleders strategimøde den 7. og 8. september 2010  

 Herunder orienterede Per Servais om, at der på Strategimødet blev aftalt, at der i den nye strategiplan,  
skal være fokus på de nye cand.merc.-profiler samt på at udvikle valgfagstilbuddene på HA-
uddannelsen. Der er udarbejdet en fællesdel mellem campusserne og studielederen er i færd med at lave 
en lokal del, der behandles på næste møde.  
 Faget System Analysis laves til en studiegruppe pga. få tilmeldte 
 Høring om ændring i fagbeskrivelser for Ressourcestyring og Supply Chain Management og 

 Supply Chain Inventory and Production Planning 
 It, kommunikation og organisation godkendt til 7,5 ECTS for HA(jur.)-studerende. 

  
 
3. Studieordninger 

Godkendelse af opdateret studieordning for Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation, 
årgang 2010.  
 
Studieordningen er opdateret i følgende punkter: 
4.3.1., 4.3.2. og 4.3.3. Opdateringerne gælder tilføjelse af faget Mundtlig kommunikation 1, som 
udbydes af Studienævn for Cand.Negot.-studier. Faget kan vælges som valgfag på Tilvalgs-
uddannelsen. 
 
Studieordningen blev godkendt uden kommentarer og sendes til godkendelse ved fakultetet. 
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4. Undervisningsevaluering efterår 2010 

 Det blev besluttet, at følgende efterårsfag skal evalueres: 
 

 Bachelorfag: 
 Brand Management 
 Entrepreneurskab og forretningsforståelse 
 Finansiel Risikostyring 
 Finansiering 
 International Service Management 
 It, kommunikation & Organisation 
 Organisation med videnskabsteori 
 Regnskab 
 Ressourcestyring og Supply Chain Management, 3. semester 
 Samfundsøkonomiske rammebetingelser 
 Virksomhedens økonomi  

 
 Tilvalgsfag: 
 Brand Management 
 International Service Management 
 Markedsforståelse- og analyse 
 Organisationsforståelse og kulturanalyse  
 
 Kandidat: 

 Advanced Corporate Finance 
 Derivatives and Risk Management  
 Foundation of Organization 
 International Entrepreneurship 
 Market Ethnography 
 Sport Marketing og Management 
 Value Chain Design 
 

Evalueringen sættes i gang når det er belejligt for studieadministrationen. Når beslutningen om 
evalueringstidspunktet er truffet, meddeles dette til de studerende via opslagstavlen, ligesom 
underviserne bedes gøre de studerende opmærksomme på at evalueringen finder sted. 
Institutlederne udarbejder et statement om hvorfor det er vigtigt at deltage. 

 
5.  Dispensationer (lukket punkt) 
020385 – Ansøgning om godkendelse af individuel studieaktivitet - imødekommet 
020385 – Ansøgning om godkendelse af ændring til cand.scient.oecon.-studieprogram - imødekommet 
020585 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
040982 – Vurdering af optagelse på cand.merc. - afvist 
060288 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
061286 – Ansøgning om godkendelse af cand.scient.oecon.-studieprogram - imødekommet 
080377 – Ansøgning om dispensation for 5 års-reglen - imødekommet 
100684 – Godkendelse af studieprogram for cand.merc.dat. - imødekommet 
100988 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - afvist 
110587 – Ansøgning om opskrivning af antal ECTS - imødekommet 
110888 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
120986 – Godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
181089 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - afvist 
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200286 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
210675 – Ansøgning om bedømmelse af eksamensopgave - imødekommet 
220688 – Dispensation til at skrive erhvervsøkonomisk seminar på 6. semester - imødekommet 
230586 – Ansøgning om godkendelse af cand.scient.oecon.-studieprogram - imødekommet 
260189 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
271184 – Vurdering af optagelse på cand.merc. 1. prioritet - afvist 
271184 – Vurdering af optagelse på cand.merc. 2. prioritet - afvist 
290783 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
300587 – Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag - imødekommet 
310787 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel - imødekommet 
 
Vurdering af optagelse på cand.merc. for internationale studerende: 
010689 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i MGC - imødekommet 
110686 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i Strategy and Organization - imødekommet 
160687 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i MGC - imødekommet 
281286 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i MGC - imødekommet 
301181 – Vurdering af optagelse på cand.merc. i MGC - imødekommet 
  
6. Eventuelt 
 Der var ingen punkter under eventuelt. 
 
Punkter udover dagsorden: 

 System Analysis: 
Bjarne Nielsen, fagansvarlig for faget System Analysis, har anmodet studienævnet om at faget 
System Analysis afvikles som en studiekreds. Begrundelsen for dette er, at tilslutningen til faget kun 
er på 5 studerende.  
Studienævnsformanden vurderede, at anmodningen skulle afklares hurtigst muligt af hensyn til 
skemaplanlægningen, og har derfor formandsbehandlet anmodningen og imødekommet den. 

 Studienævnet havde ingen kommentarer hertil. 
 

 Difference i antal ECTS i forbindelse med valgfag: 
Tidligere har studienævnet godkendt, at den studerende må have en difference på max. 3 ECTS i 
forbindelse med deres valgfag. (Eksempel: Hvis en HA-studerende f.eks. har fulgt faget 
Forbrugeradfærdsteori, der tæller 6,5 ECTS, og ikke de 7,5 ECTS, som en HA-studerende normalt vil 
opnå pr. valgfag, vil valgfaget blive opskrevet til 7,5 ECTS. Dette betyder, at de studerende ikke skal 
tage et ekstra fag på 3,75 ECTS og efterfølgende betale for de sidste 2,75 ECTS.) 

 
Denne procedure er nu ændret således, at de studerende nu kun må have en difference på max. 2,5 
ECTS. Når de sidste skæve ECTS-værdier er udfaset, må differencen være på 2 ECTS igen. 

 
 Slutteligt blev studienævnet orienteret om, at der på studieledermødet den 7. september 2010, 
blev besluttet, at der skal være en fælles struktur for de faglige vejlederes mailadresser. Strukturen 
for mailadresserne vil ligne den struktur, som gælder for studienævnene. Hver uddannelse får en 
fælles postkasse til de faglige vejledere.  

 
Oprettelsen af de nye mailadresser vil blive iværksat snarest og herefter offentliggjort på de faglige 
vejlederes hjemmeside.  

 
Mødet sluttede kl. 13.15 
 
      Per Servais 
      Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 
            Studienævnssekretær    


