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Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Torsdag den 25. april 2013 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 20. marts 2013 

 
2.  Meddelelser: 

• Brug af digital pen til eksamen 
• Cand.merc. aud. studieordning godkendt i fakultetet 
• Studieordning for Designledelse godkendt i studienævnet 
• Cand.merc. studieordning godkendt i fakultetet 
• Equis studenterrapport 
• Høring vedr. fællesfag på Erhvervsøkonomi, HA 
• Plan or projekt film med studerende 
• Referat fra campusrådsmøde i Kolding 
• SDC uddannelser 
• Studenterindflydelse, ændret spørgeskema 
• Studieordninger for gæstestuderende 
• Udenrigsministeriets prisopgave 2013 samt nyhedsbrevet Denmark Digest 
• Ansøgninger kandidat uddannelser, sep. 2013 
• KOT optagelse til bachelor 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, 16. april 
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 9. april 
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, 20. marts  
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, 19. marts 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, 16. april 
• Evt. andre punkter 

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Opfølgning i relation til studieledermøde den 24. april 2013 
• Opfølgning i relation til faglig bedømmelse af ansøgere, Designledelse 
• Orientering fra institutrådsmøde, IER den 17. april 2013 
• Orientering fra møde i aftagerpanelet i Designkultur og økonomi, 20. marts 
• Samlæsning og samarbejde med den nye bachelor i Negot, Turisme i Kolding 
• Undervisningsevaluering af fag, Efterår 2012 

 
 

4. Endelig godkendelse af fagbeskrivelser for Efteråret 2013. 
 

5. Drøftelse af læseplaner for uddannelser og fag, Efterår 2013 
 

6. Procedure for undervisningsevaluering, Forår 2013. 
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7. Ansøgning fra underviser vedr. indleverede gruppeopgaver på faget Innovation 
 
8. Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde 

• 13-19516: Ansøgning om digital eksamen, Supp. Fag. Imødekommet. 
• 13-19824: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af valgfag, CM-SE, godkendt. 

 
9. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
Vedrørende eksamensforhold: 
 

1. årsprøve og mere end 3 eksamensforsøg: 
• 13-20310: Ansøgning om 4. gangsforsøg, BCs.merc. Enin 
• 13-20430: Ansøgning om 4. gangs forsøg, CM-Aud. 
 
Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 
• P.t. ingen 

 
Individuel besvarelse: 
• P.t. ingen 
 

 
Særlige eksamensforhold: 
• 13-20422: Ansøgning om forlænget eksamenstid, CM-Aud. 

 
Vedrørende dispensation fra studieaktivitetskrav i studieordning  

• 13-20311: Ansøgning om dispensation i relation til regler om studieaktivitet, BSc.merc. GE 
 

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

• 13-20309: Ansøgning om godkendelse af plan for uddannelse, BSc.merc. Enin 
• 13-19825: Ansøgning om godkendelse af plan for uddannelse, BSc.merc. merit 

 
Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen og andet vedr. speciale: 

• Ingen p.t. 
 
 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 
 

• 13-20424: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag, DK, CM-Se 
• 13-20318: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag, DK, CM-Aud 
• 13-19840: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, CM-SE 
• 13-20315: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. GE 
• 13-19814: Ansøgning om ændret forhåndsmerit for fag på udlandsophold, CM-IVU 
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• 13-19815: Ansøgning om ændret forhåndsmerit for fag på udlandsophold, CM-IVU 
• 13-20437: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, VM-SE 
• 13-19845: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. IB 
• 13-20058: Ansøgning om merit, DK, Supp. Fag. 
• 13- 20317:Ansøgning om merit, DK, Supp. Fag 
• 13-20314: Ansøgning om merit, DK, CM-BC 
• 13-19823: Ansøgning om merit fra anden kandidatuddannelse, CM-BC 
• 13-20484: Ansøgning om merit for fag på udlandsophold, BSc.merc.IB 
• 13-19827: Ansøgning om merit for fag på udlandsophold, BSc.merc. GE 
• 13-19826: Ansøgning om merit for fag på udlandsophold, BSc.merc. IB 
• 13-20426: Ansøgning om merit for fag på udlandsophold, BSc.merc. IB 
• 13-20435: Ansøgning om merit for fag på udlandsophold, BSc.merc. IB 

 
 

Vedrørende valgfag og praktik: 
• 13-20481: Ansøgning om godkendelse af projektorienteret forløb, Designledelse 
• 13-20433: Ansøgning om godkendelse af projektorienteret forløb, CM-SE 
• 13-19813: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE 

 
 

Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 13-19846: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-Aud med bachelor i 

DKØ. 
• 13-19819: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-Aud  med en HA-jur (gl. 

ordning). 
• 13-19816: ansøgning om faglig vurdering vedr. optageles på Designledelse. 
 

 
Vedrørende tilmelding efter frist: 

• 13-20313: Ansøgning om tilmelding efter frist, CM-IVU 
. 

 
10. Eventuelt 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær S 


