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Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Tirsdag den 2. juli 2013 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 

 
• Godkendelse af referat fra møde den 25. maj 2013 

 
•  Meddelelser: 

• Meddelelse fra fakultetet vedr. rektors ”12-timers garanti”  
• Fra FSR artikel:”SU-reformen underminerer fleksibiliteten i revisoruddannelsen” 
• Orientering om klage over studienævnsafgørelse sendt til meritankenævnet. 
• Brev udsendt til forsinkede studerende (se også pkt. 3) 
• Schultz og uddannelsesguiden 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, 27. juni 2013 
• Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 18. juni 2013 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, den 17. juni 2013 
• Referat fra møde i den erhvervsøkonomiske studieledergruppe, den 16. maj 
• Evt. andre punkter 

 
• Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Opfølgning på forsinkelsesliste udsendt efter sidste møde. 
• Programmer for intro forløb. 
• Opfølgning vedr. erhvervsøkonomiske møde /studieledere, den 25. juni. 
• Revidering af formaliakrav til skriftlige opgaver. 

 
 

• Høringer 
• Orientering om proces vedr. ønske om ændring af titel og andre forhold. 

 
• Fagbeskrivelse for Virksomhedens økonomi 

 
 

• Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde 
• 13-36872: Ansøgning om eksamen udenfor ordinær periode. CM-SL, Imødekommet. 
• 13-37588: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist. DK, imødekommet. 
• 13-38214: Ansøgning om aflevering af opgave efter frist, Bsc.merc. IB, Imødekommet 
• 13-38213: ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist, BSc.merc. IB, Imødekommet 
• 13-37541: ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. IB, 

godkendt. 
• 13-39425: Ansøgning om merit for fag på udlandsophold. Godkendt. 
• 13-37861: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist, Bsc.merc. Imødekommet 
• 13-36977: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist, BSc.merc. Imødekommet 
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• 13-37565: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist, BSc.merc. Imødekommet 
• 13-40291: Ansøgning om accept af opgave afleveret for sent. BSc.merc. Imødekommet. 
• 13-34565: ansøgning om deltagelse i reeksamen, Bsc.merc. Imødekommet.  

 
• Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
Vedrørende eksamensforhold: 
 

1. årsprøve og mere end 3 eksamensforsøg: 
• 13-39472: Ansøgning om et 4. eksamensforsøg, BSc.merc. 
• 13-39296: Ansøgning om et 4. eksamensforsøg, BSc.merc. 
• 13-36903: Ansøgning om et 4. eksamensforsøg, DL 
• 13-36908: Ansøgning om et 4. eksamensforaøg, BSc.merc. 

 
Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 
• 13-36010: Ansøgning om deltagelse i reeksamen, BSc.merc. GE 
• 13-36909: Ansøgning om deltagelse i reeksamen, CM-aud. 
• 13-39466: Ansøgning om genaflevering af opgave, BSc.merc. GE. 
• 13- 41629: Ansøgning om reeksamen afholdt på andet tidspunkt, BSc.merc. 

 
Individuel besvarelse: 
• 13-38220: Ansøgning om indiv. Besvarelse samt studieophold, DL 
• 13-36868: Ansøgning om indiv. Besvarelse samt studieophold, DL 
• 13-36869: Ansøgning om indiv. Besvarelse samt studieophold, DL 
• 13-36876: Ansøgning om indiv. Besvarelse samt studieophold, DL 
• 13-36848: Ansøgning om indiv. Besvarelse, DL 
•  
Særlige eksamensforhold: 
• P.t. ingen 

 
 

Vedrørende dispensation fra studieaktivitetskrav i studieordning  
• 13-38221: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav i studieordning, reg.rev. 
• 13-36904: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav i studieordning, CM-Aud 
• 13-38210: Ansøgning om at følge valgfag før beståede EØ supp. fag, CM-Aud. 
• 13-41593: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav i studieordning, CM-Aud. 
• 13-40162: Ansøgning om dispensation for studieeaktivitetskrav /genoptagelse på 

uddannelse. 
 

 
Vedrørende uddannelsesforhold, fag, linjer og studieordninger: 
 
    Fag på anden campus – skift af fag på uddannelse/linje: 

• 13-36984: Ansøgning om fag på andet campus. CM-Aud. 
• 13-38211: Ansøgning om fag på andet campus, CM-Aud 
• 13-38216: Ansøgning om fag på andet campus, CM-Aud 
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• 13-36884: Ansøgning om skrivning af speciale i gruppe på 3. CM-SL 
• 13-36882: Ansøgning om skrivning af speciale i gruppe på 3. CM-SL 
• 13-36881: Ansøgning om skrivning af speciale i gruppe på 3. CM-SL 
• 13-38219: Ansøgning om vejleder fra andet institut, CM-SL 
• 13-40289: Ansøgning om fag på andet campus, CM-Aud. 
• 13-40160: Ansøgning om fag andet campus, CM-Aud. 
• 13-41274: Ansøgning om skift af obl. fag, BSc.merc. IB 
• 13-20705: Ansøgning om godkendelse af vejleder på andet institut, CM-SE 

 
 
Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen og andet vedr. speciale: 

• 13-36893: Ansøgning om at kandidatspeciale ikke afslutter uddannelsen, CM-Aud 
• 13-39457: Ansøgning om af kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, CM-Aud. 
• 13-41628: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, CM-Aud. 

 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 
 

• 13-36890: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag, DK, CM-BC 
• 13-19840: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, CM-SE 
• 13-41044: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag, DK, CM-SE 
• 13-38212: Ansøgning om merit for fag bestået på andet universitet, CM-SL 
• 13-40132: Ansøgning om merit for fag bestået på andet campus. CM-Aud. 
• 13-36858: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit fra udlandsophold. 
• 13-41289: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for fag på andet universitet, CM-

BC. 
• 13-41100: Ansøgning om merit for supp. fag, CM-Aud 
• 13-41104: Ansøgning om merit for fag bestået på udlandsophold, CM-IVU 

 
Vedrørende valgfag og praktik: 
• 13-38218: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE 
• 13-38217: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE 
• 13-38215: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE 
• 13-40287: ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE 
• 13-41286: Ansøgning om godkendelse af valgfag, DL 
• 13-40144: Ansøgning om godkendelse af valgfag, DL 
• 13-40271: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-Aud 
• 13-39468: Ansøgning om godkendelse af valgfag, DL 
• 13-37553: Ansøgning om godkendelse af valgfag, DL 
• 13-41278: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE 

 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 13-36886: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på Designledelse 
• 13-36885: Ansøgning om godk. af valgte suppleringsfag,DKØ 
• 13-36897: Ansøgning om godk. af valgte suppleringsfag, DKØ 
• 13-36888: Ansøgning om godk. af valgte suppleringsfag, DKØ 
• 13-36878: Ansøgning om godk. af valgte suppleringsfag, DKØ 
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• 13-41602: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-Aud. 
• 13-41609: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på Designledelse. 
•  

 
Vedrørende tilmelding efter frist: 

• 13-39437: Ansøgning om tilmelding efter frist, DL 
 
• Eventuelt 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  


