
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding 
17. maj 2013 

 1 

  
 
Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Fredag den 24. maj 2013 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 24. april 2013 

 
2.  Meddelelser: 

• Lene Albæk Jensen ansat i uddannelsessekretariatet i Kolding pr. 1.maj 2013 
• Ansøgninger på kandidatuddannelser, Efterår 2013 
• Flytning af tidspunkt for tilmelding til undervisning for efterår 2013 
• Kampagne vedr. optag på bacheloruddannelser 
• Opfølgning på møde vedr. digital understøttelse af studienævnsmøder 
• Dagsorden for møde i SN for Erhvervsøkonomi i Odense, 14. maj 
• Dagsorden for møde i SN for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, 14. maj 
• Referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Odense, 14. maj 
• Referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, 16. april 
• Evt. andre punkter 

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Opfølgning på forsinkelsesliste, april 2013 
• Tilskud til ekskursion 
• Opsamling i relation til møde i den EØ studielederkreds 16. maj mv. 

 
 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser for pilotprojekt vedr. Virksomhedens økonomi. 
 

5. Revidering af formaliakrav til skriftlige opgaver. 
 

6. Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde 
• 13- 28354: Ansøgning om individuel besvarelse, Imødekommet. 

 
7. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
Vedrørende eksamensforhold: 
 

1. årsprøve og mere end 3 eksamensforsøg: 
• 13-28095: Ansøgning om 4. gangsforsøg i Revisionsteori, CM-Aud. 

 
Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 
• 13- 28045: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden delt. I ordinær eksamen. CM-Aud 
• 13-208101:Ansøgning om eksamen udenfor ordinær eksamensperiode, Designledelse 
• 13-28051: Ansøgning om eksamen udenfor ordinær eksamensperiode, BSc.merc. GE 
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• 13- 28040: Ansøgning om udsættelse af frist for aflevering af obl. opgave, Supp.fag 
 

Individuel besvarelse: 
• 13- 29162: Ansøgning om individuel besvarelse, Designledelse 

 
Særlige eksamensforhold: 
• 13- 28366:Ansøgning om særlige eksamensvilkår, CM-IVU 
• 13-28352: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, Supp. fag 
• 13-28093: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, BSc.merc. Enin 

13-28089: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, BSc.emrc. GE 
 

Vedrørende dispensation fra studieaktivitetskrav i studieordning  
• P.t. ingen   

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

• 13-29156: Ansøgning om godkendelse af fag i relation til manglende ECTS 
•  

 
Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen og andet vedr. speciale: 

• 13-29161: Ansøgning om godkendelse af vejledere, CM-Aud. 
 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 
 

• 13-28363: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for fag på andet universitet, CM-
Aud. 

• 13-29159: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på andet universitet, Designledelse 
• 13-28034: Ansøgning om  forhåndsgodkendelse af fag på andet universitet, BSc.merc. IB 
• 13-28362: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, BSc.merc. Enin 
• 13-28036: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, CM-IVU 
• 13-28041: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, CM-IVU 
• 13-28043: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, CM-IVU 
• 13-28035: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, Designledelse 
• 13-28061: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, CM-IVU 
• 13-29157: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, CM-SE 
• 13-28064: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, CM-SL 
• 13-24857: Ansøgning om merit for fag bestået på andet universitet, CM 
• 13-28059: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc.merc. IB 
• 13-28044: Ansøgning om merit fra udlandsophold, CM-IVU 
• 13-28364: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc.merc. IB 
• 13-24726: Ansøgning om merit fra udlandsophold, Designledelse 
•  
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Vedrørende valgfag og praktik: 
• 13-28089: ansøgning om godkendelse af alternative valgfag, CM-SL  

 
 

Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 13-24867: Ansøgning om faglig vurdering for optagelse på CM-Aud. 
• 13-28056: Ansøgning om faglig vurdering for optagelse på Designledelse 
 

 
Vedrørende tilmelding efter frist: 

• P.t. ingen. 
 
8. Eventuelt 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  


