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Dagsorden for møde i  

 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Onsdag den 20. marts 2013 kl. 10.00- 13.45 i lokale 1.20 

 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 26. februar 2013 

 

2. Meddelelser: 

 Formand, næstformand og studieleder godkendt i Fakultetet 

 Opdatering af delpolitik for studiestart 

 Valg Undervejs evaluering 

 Let ændrede fagbeskrivelser for F13 godkendt i fakultetet 

 Dagsorden for møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 19. marts 2013 

 Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, 20 marts 2013 

 Evt. andre punkter 

 

3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

 Opfølgning i relation til studieledermøde den 6. marts 2013 

 Opfølgning i relation til faglig bedømmelse af ansøgere 1. april på Designledelse 

 Muligt aftagerpanel for Designledelse. 

 

4. Godkendelse af endelige eksamensdatoer fro sommereksamen 2013. 

 

5. Arbejdsdeling omkring gennemlæsning af de indkomne fagbeskrivelser for E13 

 

6. Høring vedr. ændret kompetencebeskrivelse for Erhvervsøkonomi, HA samt cand.merc. 

og høring vedr. fagbeskrivelserne: 

 Bachelorprojekt 

 Kandidatspeciale, cand.merc. 

 

7. Ændring af kompetencebeskrivelser for cand.merc. aud. og Designledelse  

 Herunder tillæg til studieordning /profil vedr. kompetencesammenkædning og faglig 

progression i uddannelserne. 

 

8. Høring vedr. eksamensklage 

 

9. Censorindberetninger, vintereksamen 2012/13 

 

10. Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde 

 13-4905: Ansøgning om særlige eksamensforhold, imødekommet. 

 13-13326:Ansøgning om opgavebesvarelse på engelsk, imødekommet 
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11. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 

 

Vedrørende eksamensforhold: 

 

1. årsprøve og mere end 3 eksamensforsøg: 

 13-12025: Ansøgning om 4. gangsforsøg, Organisation, BSc.merc. Generel 

 13-12019: Ansøgning om 4. gangsforsøg, Organisation, BSc.merc. Enin 

 

Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 

 13-12039: Ansøgning om eksamen udenfor sæson, BSc.merc. Generel 

 

Individuel besvarelse: 

 P.t. ingen 

 

 

Særlige eksamensforhold: 

 13-12036: Ansøgning om særlige prøvevilkår, BSc.merc. IB 

 

Vedrørende dispensation fra studieaktivitetskrav i studieordning  

 13-12046: Ansøgning om dispensation vedr. studieaktivitetsregler. Designledelse 

 13-12013: Ansøgning om dispensation vedr. studieaktivitetsregler, CM-SL 

 

 

Vedrørende uddannelsesforhold, fag, linjer og studieordninger: 

 

    Fag på anden campus – skift af fag på uddannelse/linje: 

 13-12038: Ansøgning om fag på andet campus, CM-Aud 

 13-12021: Ansøgning om skift af fag, BSc.merc. IB 

 13-13372: Ansøgning om godkendelse af plan for uddannelse. 

 

Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen og andet vedr. speciale: 

 13-12157: Ansøgning om specialeskrivning med studerende fra andet universitet, CM-IVU 

 13-12040: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen.CM-Aud. 

 13-13371: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, Designledelse 

 

 

Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 

 

 13-12045: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, Designledelse 

 13-12047: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, CM-SL 

 13-12041: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, BSc.merc. Generel 

 13-12015: Ansøgning om merit, DK, Designledelse 

 13-12014: Ansøgning om merit, DK,. Designledelse 

 13-12044: Ansøgning om merit, DK, Designledelse 

 13-12035: Ansøgning om merit fra udlandsophold, Designledelse 
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 13-12043: Ansøgning om merit fra udlandsophold, Designledelse 

 13-12717: Ansøgning om merit fra PBA i jordbrugsøkonomi. 

 13-12047: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, CM-SL 

 13-13370: Ansøgning om merit for markedsf. Økonom, kommende BSc.merc. Design. 

  

 

Vedrørende valgfag og praktik: 

 13-12042: Ansøgning om godkendelse af praktikforløb, Designledelse 

 13-12159: ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE 

 13-13364: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE 

 13-13366: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE 

 

 

Vedrørende faglig vurdering om optagelse 

 13-4370: Faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse 

 13-4700: Faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse 

 13-12029: Faglig vurdering vedrørende optagelse på CM-Aud 

 13-12026: Faglig vurdering vedrørende på CM-Aud 

 13-13373: Faglig vurdering vedr. optagelse på Designledelse 

 

 

Vedrørende tilmelding efter frist: 

 13-12146: Ansøgning om tilmelding til undervisning efter frist, CM-IVU.  

 

12. Eventuelt 

 

  

 

Jesper Piihl     Kirsten Høg 

Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  


