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Dagsorden for møde i  

 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Fredag den 23. aug. 2013 kl. 12.00- 15.00 i lokale S.35 

 

 

1) Godkendelse af referat fra møde den 2. juli 2013 

 

2)  Meddelelser: 

 Meritankenævnets afgørelse vedr. klagesag (1329159) 

 Ny sekretariatsleder for de erhvervsøkonomiske censorkorps 

 Særlig tiltag vedrørende studiestart 

 Afrapportering af taxameterløft 

 Schultz og uddannelsesguiden 

 Opdatering af samfundsvidenskabs internationale folder 

 Vedr. Valg 2013 og indkaldelse af evt. ændring i nuværende studienævnsstuktur 

 Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, den 17. juni 

 Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, den 17. juli 

 

3) Studienævnets strategi og udviklingsområder  

a) Kommende uddannelsesdag for erhvervsøkonomi 

b) Kommende uddannelsesdag for cand. merc. aud. Kolding 

c) Kommende møde i det erhvervsøkonomiske aftagerpanel 

d) Optag og studiestart, sep. 2013 

e) Dimmitentundersøgelse Designledelse 

f) Undervisningsevaluering forår 2013 

g) Valg af næstformand til resten af året 

 

4) Høringer 

a) Studie- og undervisningsmiljøundersøgelsen 

b) Forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde 

c) Justering af tilskudsprincip i relation til international studentermobilitet. 

 

5) Den ændrede universitetslov (LBK 898 af 04/07/2013) 

og udmøntning af denne i relation til vores uddannelser. 

 

6) Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde 

 13-53300: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, BSc.merc. Enin, Imødekommet 

 13-53301: Ansøgning vedr. godkendelse af valgfag, DL. Godkendt. 

 13-53349: Ansøgning om 4. eksamensforsøg i fag, BSc.merc. Enin. Imødekommet 

 13-53689: Ansøgning om andet sprog til eksamen, Supp. fag, imødekommet 

 13-53297: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden delt. i ordinær eksamen, Supp. fag,  

imødekommet. 

 13-53347: Ansøgning om godkendelse af fag til supplering, DKØ. Godkendt 
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 13-53373: Ansøgning om godkendelse af fag til supplering, DKØ. Godkendt. 

 13-53553: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, CM-SL. Godkendt. 

 13-53351: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, CM-SL, 

imødekommet. 

 13-53299: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc.merc. GE, godkendt. 

 13-54044: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, BSc.merc. imødekommet. 

 13-53686: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist, CM-IVU, imødekommet. 

 13-54005: ansøgning om forhåndsgodkendelse af ændret udlandsophold, BSc.merc. 

Imødekommet. 

  13-54030: Ansøgning om 4. eksamensforsøg, CM-Aud. Imødekommet. 

  13-61491: Ansøgning om deltagelse i re-eksamen, CM-IVU. Imødekommet. 

  13-54905: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist, CM-SL. Delvis imødekommet. 

  13-20315: Ansøgning om ændring til godkendt forhåndsmerit, HA-GE. Imødekommet. 

  13-60162: Ansøgning om særlige prøvevilkår. Imødekommet. 

  13-61840: Ansøgning om særlige prøvevilkår. Imødekommet. 

  13-61169: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-GE. Imødekommet. 

  13-55965: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-GE. Imødekommet. 

  13-60926: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-Merit. Imødekommet. 

  13-60960: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, CM-SL. Imødekommet. 

  13-55919: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, DL. Imødekommet. 

  13-61482: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-GE. Imødekommet. 

  13-55899: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-GE. Imødekommet. 

  13-61514: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-GE. Imødekommet. 

  13-55991: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-GE- Imødekommet. 

  13-55969: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-GE. Imødekommet. 

  13-55979: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-GE. Imødekommet. 

  13-55981: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-GE. Imødekommet. 

  13-61733: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, Cm-SL. Imødekommet. 

 

7) Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 

Vedrørende eksamensforhold: 

 13-53554: Ansøgning om 5. eksamensforsøg, DL. 

 

Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 

 13-53298: Ansøgning om accept af eksamensopgave afl. efter frist. 

. 

 

Deltagelse i re-eksamen: 

 13-61842: Ansøgning om deltagelse i re-eksamen, DL 

 

 

Vedrørende dispensation fra studieaktivitetskrav i studieordning  

 13-53687: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav, CM-Aud 

 13-53555: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav, CM-Aud 

 13-61160: Ansøgning om dispensation for studieaktivitet, CM-Aud. 
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Vedrørende uddannelsesforhold, fag, linjer og studieordninger: 

 13-61679: Ansøgning om genindskrivning på uddannelse, CM-Aud. 

 13-53551: Ansøgning om skift af linje, CM-IVU 

 

 

Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen og andet vedr. speciale: 

 13-55992: Ansøgning om eksterne vejleder til kandidatspeciale, CM-IV 

 13-61126: Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for speciale 

 

 

Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 

 13-53552: Ansøgning om merit for fag taget på anden uddannelse, DL 

 13-53234: Ansøgning om merit for fag bestået på udlandsophold, CM-IVU 

 13-55813: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag, DL 

 13-61135: Ansøgning om merit, CM-BC 

 13-54765: Ansøgning om merit, CM-SL  

 13-61142: Ansøgning om merit, udland, CM-IV 

 13-61143: Ansøgning om merit, udland, CM-IV 

 

Vedrørende valgfag og praktik: 

 13-54237: Ansøgning om godkendelse af valgfag, DL 

 13-53842: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-BC 

 13-53296: Ansøgning om godkendelse af valgfag, DL 

 13-61131: Ansøgning om at følge valgfaget Studieophold, DL 

 

Vedrørende faglig vurdering om optagelse 

 13-54238: Faglig vurdering vedr. optagelse på Designledelse. 

 

Vedrørende tilmelding efter frist: 

 13-61186: Ansøgning om dispensation for deltagelse i re-eksamen uden tilmelding, HA-GE 

 

8) Eventuelt 

 

 

Jesper Piihl     Kirsten Høg 

Studienævnsformand /   Studienævnssekretær 

 

 

 

 

 

 

 


