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Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Onsdag den 18. sep. 2013 kl. 9.00- 13.00 i lokale S.35 
 

 
1) Godkendelse af referat fra møde den 23. aug. 2013 

 
2)  Meddelelser: 

• Optag på vores uddannelser og linjer 1.sep. 2013 
• Dagsorden for møde i SN for erhvervsøkonomi i Odense, 17. sep. 2013 

 
 

3) Studienævnets strategi og udviklingsområder  
a) Opsamling vedr. studieintro forløbene. 
b) Begyndende drøftelse vedr. adgang og supplering fra sep. 2014 (bl.a. i relation til ny 

universitetslov). 
c) Begyndende drøftelse af principper for linjer med samme betegnelser på flere campusser 
d) Opsamling på uddannelsesdagen den 4. september 2013 
e) Opsamling på møde med undervisere på cand.merc. aud. den 11. sep. 2013 
f) Opsamling vedr. EØ studieledermøde den 10. sep. 2013. 

 
4) Censor indberetninger vedr. sommereksamen 2013.  
 
5) Ændring af fagbeskrivelse 

a) Forslag om at ændre fagbeskrivelsen af faget Virksomhedsprojekt, så formuleringerne 
omkring eksaminationen følger formuleringerne fra speciale. 

 
6) Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde 

• 13-63335: Ansøgning om deltagelse i re-eksamen, Science Theory Course 
• 13-64031: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på anden linje, HA-Generel 
• 13-64045: Ansøgning om godkendelse af fag/valgfag, HA-Generel 
• 13-63935: Ansøgning om deltagelse i re-eksamen, Science Theory Course 
• 13-28362: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, HA-Enin 
• 13-64571: Ansøgning om at følge fag på HD 2. del, HA-Generel 
• 13-4477:   Ansøgning om rettelse til tidl. Forhåndsgodkendelse, HA-Enin 
• 13-64746: Ansøgning om godkendelse af valgfag, cand. merc. SE 
• 13-63938: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag, CM-SE 

 
7) Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
Vedrørende eksamensforhold: 
• 13-65006: Ansøgning om nyt eksamensforsøg, cand. merc SE 
• 13-65196: Ansøgning om ekstra tid til eksamen, cand. merc. SL 
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• 13-65197: Ansøgning om ekstra tid til eksamen, cand. merc. SL 
• 13-65195: Ansøgning om ny eksamensdato, cand. merc. SL 

 
Deltagelse i re-eksamen 
• 13-64218: Ansøgning om deltagelse i re-eksamen, CM-Aud 
• 13-64266: Ansøgning om deltagelse i re-eksamen, CM-Aud 

 
Vedrørende dispensation fra studieaktivitetskrav i studieordning  
• 13-64228: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav, Designledelse 
• 13-64766 Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav, Designledelse 

 
Vedrørende uddannelsesforhold, fag, linjer og studieordninger: 
• 13-64763: Ansøgning om individuel besvarelse, Designledelse 
• 13-64207: Ansøgning om skift af linje, Designledelse 

 
Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen og andet vedr. speciale: 
• 13-64759: Ansøgning om valgfag og speciale, Designledelse 

 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 
• 13-65225: Ansøgning om forhåndsgodkendelse, HA-IB 
• 13-62836: Ansøgning om forhåndsgodkendelse, CM-IV 
• 13-62404: Ansøgning om forhåndsgodkendelse, CM-SL 
• 13-64237: Ansøgning om forhåndsgodkendelse, Designledelse 
• 13-64727: Ansøgning om merit, Designledelse 
• 13-65020: Ansøgning om merit, HA-Enin 
• 13-64706: Ansøgning om merit, HA-GE 
 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 13-65024: Faglig vurdering vedr. optagelse på cand. merc. 
• 13-53299: Faglig vurdering, HA-GE 
• 13-64334: Faglig vurdering, CM-SE 
• 13-64588: Faglig vurdering vedr. optag på cand. merc. 
• 13-65211: Faglig vurdering vedr. optagelse på Designledelse 

 
 
8) Eventuelt 
 
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær 
 
 
 

 
 
 
 


