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Foreløbig dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Onsdag den 23. okt. 2013 kl. 11.00- 15.00 i lokale 1.20 
 

 
1) Godkendelse af referat fra møde den 18. sep. 2013 

 
2)  Meddelelser: 

• Udtrædelse af studienævn - Stefan Michelsen 
• Udpegning af nyt medlem til Studienævnet – Mette Husum Dalstrup 
• Fagbeskrivelser for projektorienterede forløb 
• Flytning af eksamenskontoropgaver 
• Nyt censor-IT system 
• Opgaver og ansvar på det studieadministrative område – kommunikationsveje 
• Referat af campusrådsmøde 12. sep. 2013 
• Referat fra uddannelsesdag Erhvervsøkonomi 
• Referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Odense, den 17. sep. 2013 
• Dagsorden for møde i SN for Erhvervsøkonomi i Odense, 23. okt. 2013 
• Referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, den 8. okt. 2013 
• Referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, den 2. sep. 2013 
• Referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Slagelse, den 23. sep. 2013 

 
 

3) Studienævnets strategi og udviklingsområder  
a) Igangværende studiepraktik forløb i Kolding 
b) Fortsatte drøftelser vedr. adgang og supplering fra sep. 2014 (bl.a. i relation til ny 

universitetslov, og ændring i uddannelses- og adgangsbekendtgørelserne). 
c) Begyndende drøftelse vedr. cand.merc. aud. under hensyn til de nye tilmeldingsregler for 

fag og eksamener (jf. ny uddannelses- og eksamensbekendtgørelse i høring) 
d) Opsamling fra de EØ studieledermøder den 4. okt. og 9. oktober, herunder drøftelse af 

principper for fag og fagligt indhold på linjer med samme betegnelse. 
e) Opfølgning vedrørende forsinkede studerende (studieaktivitetslister, okt 2013) 

 
4) Undervisningsevalueringer for Forår 2013  

 
5) Behandling af fagbeskrivelser for Forår 2014 

 
6) Censorindberetninger for eksamener sommer 2014 (fortsat fra sidste møde) 

 
7) Ændring af linjebeskrivelse.  

Forslag om ændring vedr. eksamenssprogsmuligheder på linjen Strategic Entrepreneurship 
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8) Endelig eksamensoversigter for vintereksamen jan/feb. 2014 
 

9) Forslag til læseplaner for fag forår 2014 
 

10) Høringer 
- Høring vedr. delpolikker for uddannelser, SDU 

 
- Høring vedr. uddannelses-, eksamens-, adgangs-, m.fl. bekendtgørelser (opfølgende 

bekendtgørelser i relation til den nye Universitetslov). 
 

- Høring af bekendtgørelse vedr. Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 
 

11) Forslag om fag omkring entreprenørskab – 6 ugers selvvalgt kursus (forslag fra IDEA). 
 

12) Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde 
• 13-66174: Ansøgning om digital eksamen 
• 13-66036: Ansøgning om deltagelse i re-eksamen 
• 13-65792: Ansøgning om digital eksamen 
• 13-65789: Ansøgning om forhåndsmerit 
• 13-65662: Ansøgning om forhåndsmerit 
• 13-65322: Ansøgning om individuel skrivning 
• 13-67271: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit, udland 
• 13-66814: Ansøgning om særlige prøvevilkår 
• 13-66829: Ansøgning om valgfag 

 
13) Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
Vedrørende eksamensforhold: 
• 13-65793: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist 
• 13-66037: Ansøgning om gruppeantal til delprøve 
• 13-65889: Ansøgning om digital eksamen 
• 13-65785: Ansøgning om overføring af karakter 
• 13-66158: Ansøgning om gruppe med 3 
• 13-65790: Ansøgning om individuel skrivning 
• 13-67257: Ansøgning om 4. gangsforsøg 
• 13-66848: Ansøgning om digital eksamen 
• 13-66372: Ansøgning om eksamen udenfor eksamensperiode 

 
Deltagelse i re-eksamen 
• 13-66781: Ansøgning om deltagelse i re-eksamen 
• 13-67929: Ansøgning om deltagelse i re-eksamen 

 
Vedrørende dispensation fra studieaktivitetskrav i studieordning  
• 13-65923: Ansøgning om plan for uddannelse 
• 13-65702: Ansøgning om studieaktivitetsregler i studieordning 
• 13-66169: Ansøgning om studieaktivitetsregler i studieordning 
• 13-66379: Ansøgning om studieaktivitetsregler i studieordning 
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Vedrørende uddannelsesforhold, fag, linjer og studieordninger: 
• 13-65922: Ansøgning om fag på andet campus 
• 13-66959: Ansøgning om fag på andet campus 
• 13-67403: Ansøgning om skift af fag 
• 13-67909: Ansøgning om sen aflevering af opgave 

 
 

Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen og andet vedr. speciale: 
• 13-65704: Ansøgning om dispensation fra at kandidatspecialet afslutter 
• 13-65703: Ansøgning om dispensation fra at kandidatspecialet afslutter 

 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 
• 13-65925: Ansøgning om merit 
• 13-66180: Ansøgning om merit 
• 13-65916: Ansøgning om merit 
• 13-67019: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 
• 13-66819: Ansøgning om merit, udland 
• 13-53687: Ansøgning om merit 
 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 13-65924: Ansøgning om faglig vurdering 
• 13-67911: Ansøgning om faglig vurdering 
• 13-67887: Ansøgning om faglig vurdering 

 
 
14) Eventuelt 
 
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær 
 
 
 

 
 
 
 


