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Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 21. januar 2013 

 
2. Meddelelser: 

• Fakultetets rammer og regler for uddannelse 
• Incitamenter til fremme af undervisningen og god undervisning 
• Høring om forslag til nye optagelsesformer 
• Invitation til seminar om uddannelsessamarbejde med vækstlande 
• Reeksamen i Supply Chain Management- ændret eksamensform 
• Svar fra fakultetet vedr. mulig semesterstart 1.august. 
• Udskydelse af reeksamen 
• Undervisningsprisen 2013 
• Vejledningscentrets og karrierecentrets arrangementer dette forår 
• Ændring i frister og procedure fra D.i.K i forbindelse med udlandsophold 
• Vedr. mulighed for udvidelse af ECTS ramme 
• Eget sendt materiale vedr. tematisk tilsyn, inkl. Høringssvar på sp. 5-9. 
• Referat fra ordinært møde i studienævn for EØ i Sønderborg 
• Referat fra ekstraordinært møde i studienævn for EØ i Sønderborg, den 3. feb. Vedr. 

tematisk tilsyn. 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi, den 26. feb. 2013 i Odense 

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Adgangsbegrænsning på cand.merc. fra 2014 (nu offentliggjort med tal for optag på 
egne linjer i Kolding) 

• Tutor og lejrtræning /RUS arrangement for 2013i kolding. 
• Drøftelse af IT-anvendelse på vores uddannelser. Hvordan ser det ud fra vores 

studerendes vinkel (flyttet fra sidste møde)? 
• Ændret vurdering vedr. krav om videnskabsteori på cand.merc. giver det anledning til 

ændringer på cand.merc.aud. 
• Status efter møde om uddannelsesberetning cma. 

 
 

4. Forslag til ændringer i fagbeskrivelser   
• Coaching 
• Internationalt virksomhedssamarbejde 
• Projektledelse og innovation 
• Suppleringsfag i finansiering 
• Marketing. 
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5. Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde 

• 13-3493: Ansøgning om andet sprog til eksamen, BSC.merc. Imødekommet 
• 13-3494: Ansøgning om deltagelse i eksamen på reeksamenstidspunkt, Cand.merc. 

Imødekommet 
• 13-3091: Ansøgning om deltagelse i eksamen på reeksamenstidspunkt, Cand.merc. 

Imødekommet 
• 13-3088: Ansøgning om særlige prøvevilkår, BSc.merc. GE. Imødekommet. 
• 13-3492: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist, BSc.merc. GE 
• 13-3833: Ansøgning om deltagelse i reeksamen, BSc.merc. Imødekommet. 
• 13-4369: Ansøgning om deltagelse i reeksamen, BSc.merc. Imødekommet. 
• 13-4463: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSC.merc. Enin. 

Godkendt. 
• 13-4460: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSC.merc. Enin. 

Godkendt. 
• 13-4023: Ansøgning om særlige prøvevilkår, CM-SL, imødekommet. 
• 13-4033: Ansøgning om særlige prøvevilkår, CM-SL, imødekommet 
• 13-4183: Ansøgning om tilmelding til reeksamen efter frist, Imødekommet. 
• 13-4181: Ansøgning om tilmelding til reeksamen efter frist, Imødekommet. 
• 13-3646: Ansøgning om tilmelding til reeksamen efter frist, DL, imødekommet 

 
6. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
 
Vedrørende eksamensforhold: 
 

1. årsprøve og mere end 3 eksamensforsøg: 
• 13-3490: Ansøgning om 4. gangsforsøg, BSc.merc. VØ. 
• 13-3491: Ansøgning om 4. gangsforsøg, BSc.merc. VØ. 
• 13-3092: Ansøgning om 5. gangsforsøg, kandidatspeciale, cand.merc. 
• 13-4034: Ansøgning om 4. gangsforsøg, BSc.merc. GE, Projektledelse 
 
Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 
• 13-3069: Ansøgning om deltagelse i eksamen på reeksamenstidspunkt, BSc.merc. 
• 13-3485: Ansøgning om deltagelse i reeksamen /brug af tidl. givet 5. gangs forsøg, 

BSc.merc. 
• 13-3489: Ansøgning om deltagelse i reeksamen, BSC.merc. 
• 13-3495: Ansøgning om mulighed for at erstatte afleveret forkert eksamensopgave, 

BSc.merc 
• 13-4472: Ansøgning om deltagelse i eksamen udenfor eksamensperiode, CM-IVU 
• 13-4464: Ansøgning om deltagelse i eksamen udenfor eksamensperiode, CM-SL 
• 13-4483: Ansøgning om deltagelse i eksamen udenfor eksamensperiode, CM-SL 

 
Individuel besvarelse: 
• 13- 4474: Ansøgning om individuel besvarelse, BSc.merc. 
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Særlige eksamensforhold: 
• P.t. ingen til behandlet, nogle formandsbehandlet, se pkt. 5 

 
 
Vedrørende dispensation fra studieaktivitetskrav i studieordning  

• 13-4480: Ansøgning om genoptagelse på uddannelse, CM-SL 
• 13-4458: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsregler i studieordning, CM-SL 
• 13-4487: Ansøgning om genoptagelse af uddannelse, CM-SL 

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

• 13-3487: Ansøgning om godkendelse af plan for uddannelse, BSc.merc. Merit 
• 13-3004: Ansøgning om skift af campus, CM-Aud. 
• 13-3677: Ansøgning om fag på anden campus, CM-Aud. 
• 13-4028: Ansøgning om skift af linje/campus, BSC-merc. 
• 13-4190: Ansøgning om skift af fag, BSc.merc. Merit. 
• 13-4031: Ansøgning om skift af fag, BSc.merc. GE 
• 13-3824: Ansøgning om skift af linje/campus, BSC-merc. 

 
Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen og andet vedr. speciale: 

• 13-3094: ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, CM-SL 
• 13-3097: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, CM-SL 
• 13-4508: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, CM-Aud 

 
 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 
 

• 13-3095: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit, DK, Cand.merc. 
• 13-3089: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc.GE 
• 13-3549: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. IB 
• 13-4470: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. GE 
• 13-4477: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, BSc.merc. 
• 13-4185: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, Cand.merc. 
• 13-4178: Ansøgning om merit, DK, CM-Aud 
• 13-4368: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc.merc. IB 
• 13-4016: Ansøgning om merit fra udlandsophold, CM-BC 
• 13-4027: Ansøgning om merit for udlandsophold, CM-IVU 
• 13-4486: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc.merc. IB 
• 13-4484: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc.merc. IB 
• 13-4485: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc.merc. IB 

 
Vedrørende valgfag og praktik: 
• 13-3009: Ansøgning om godkendelse af valgfag, BSc.merc. Enin. 
• 13-3831: ansøgning om godkendelse af valgfag, Designledelse 
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Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 13-3486: Ansøgning om faglig vurdering vedr. adgang til Designledelse, 
• 13- 3488: Ansøgning om faglig vurdering vedr. adgang til Designledelse 
 

 
Vedrørende tilmelding efter frist: 

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


