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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Fredag den 20. november 2015 kl. 12.00- 15.00 i lokale. 
 
Tilstede: 
Jesper Piihl, Teit Lüthje, Inge Langhave, Mette Husum Dalstrup, Christa Hansen Lorentsen, 
Pernille Chramer Hansen, Lene Albæk Jensen og Kirsten Høg 
 
Afbud: Elin Brandi Sørensen. Line Lindblad Storm 
 
Tilstede, Studieservice Kolding: Marianne Fræhr Thomsen, Trude Holm Nilssen og Stine Poulsen 
Larsen 
 

 
 

1) Godkendelse af referat fra møde 20. oktober 2015  
Godkendt. 
 

2)  Meddelelser: 
 

• Ændring af fagansvarlig på 3 fag F16. 
• Digital videresendelse af afsluttende opgaver til Syddansk Universitetsbibliotek 
• Information om online uddannelsesmesse i Frankrig. 
• Fra studieservice i Kolding vedr. skema og lokaleplanlægning 
• Svar fra fakultetet vedr. digital aflevering af bachelorprojekter 
• Genhøring vedrørende fagbeskrivelsen for kandidatspecialet for cand.merc. 
• Regler vedrørende nedskrivning af tilmeldingskravet i forbindelse med barsel 
• Opdateret kursuskatalog for SAM 2016 
• Vedr. evalueringsmøde med IER vedr. optag og markedsføring. 
• Dagsordener og referater fra møder i de øvrige EØ studienævn 
• Eventuelt andre meddelelsespunkter 

 
Kommentarer til meddelelsespunkterne: 
Vedr. aflevering af specialer digitalt- vi har dispensation for bachelorprojekt og specialer for 
skriftlig aflevering. Der skal nu alene afleveres 2 skriftlige eksemplarer. 
 
Marianne Fræhr Thomsen oplyste, at man på cand.merc. faget International forretningsudvikling 
har ændret dato for indleveret rapport til 21. december 
På den længere tidshorizont, er omprøven i august 2016 i faget Ledelse flyttet til et senere tidspunkt 
i august. 
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Marianne takkede instituttet for at være så imødekommende omkring koordinering af læseplaner, jf. 
Ann Maries og Mariannes besøg på institutmødet tidligere i november. 

 
3) Studienævnets strategi og kvalitetsudvikling: 

  
a) Evaluering af Campen 

Det er indtrykket, at campen forløb planmæssigt- drøftes senere i campusrådet. 
 

b) Valg Undervejs Messe- februar 2016 i Odense 
Line koordinerer messen som faglig vejleder. Line og Kirsten deltager i messen hele dagen. 
Vi vil her i december drøfte præsentationer af de enkelte uddannelser og profiler med 
henblik på indmelding til Kommunikation. 
 
Line oplyste, at hun også deltager i Study Try Out i Sønderborg i et samarbejde med 
kollegaerne der. 
 

c) Undervisningsevaluering Procedure fag efterår 2015 
Studienævnet ser med tilfredshed, at besvarelsen for fagene, der vurderes over studienævnet, 
i dette semester samlet set er over 50 %. 
Den nærmere drøftelse af de enkelte fags evalueringer vil blive taget op på et senere møde. 

 
d) Det videre forløb omkring tilpasning af Designledelse 

I arbejdsgruppen er der 4 kriterier, som man specielt arbejder med Designledelse omkring: 
Beskæftigelse, Stress, en fortælling omkring uddannelsen, og at ændringerne skal være 
producerbare. Heri indgår også drøftelse af, hvor bredt /snævert uddannelsen skal defineres 
fagligt. 
Den endelige plan, inkl. studieordning fra 1.sep. 2016 skulle gerne være færdig ultimo 
december 2015 mhp. godkendelse på vores studienævnsmøde i januar 2016. 
 

e) Erhvervsøkonomi, HA- Design og forretningsudvikling 
Blandt andet faget Designkultur skal ændres (andet ECTS), derudover skifter faget 
Forbrugeradfærd semester. Overvejelser om forbrugeradfærd + kvalitativ metode skal 
opdeles i to fag af 5 ECTS. Skal i givet fald drøftes med Studienævn for Design, da faget er 
samlæst. Derudover overvejelser omkring faget Projekt- og procesledelse, hvor der efter 
evalueringen er fremkommet ønske om, at faget opgraderes ECTS mæssigt.  
 

 
4) Ændring af fag.  

Der er indkommet ønske om mulig ændring og samlæsning af faget Innovation på cand.merc. 
Undervisningen skal da være på engelsk, men eksamen kan tilbydes på dansk for studerende på 
cand.merc. IVU. 
Studienævnet godkendte dette og dispenserede fra profilbeskrivelsens krav om undervisning af 
obl. fag på dansk.  
 

Kort drøftelse om muligt nyt valgfag indenfor forretningsudvikling – eventuel lavet som business 
cases. Studienævnet var positiv for ideen, og Jesper arbejder videre med mulighed for at få faget 
med i næstkommende indkaldelsesrunde for fagbeskrivelser. 
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5) Høringer 

a) Høring vedr. ændring i meritordning for Erhvervsøkonomi, HA fra 1.sep. 2016 
Studienævnet var positiv for de foreslåede ændringer i meritordningen. 
 

6) Cand.merc. aud. studieordning fra 1.sep. 2016  
Godkendt, herunder at Inges nye forslag til let ændret kompetencebeskrivelse. 
(efterfølgende har vi den 24. nov. 2015 fået meddelelse fra Studienævn for Erhvervsøkonomi i 
Odense om, at de ingen bemærkninger har til det fremsendte forslag til studieordning fra 1.sep. 
2016). 
 
Sendes efterfølgende til fakultetet. 
 
Vi konsekvensretter nu efterfølgende cand.merc. aud. deltidsstudieordningen, og melder ind til 
fakultetet, at der kan komme ændringer også til denne studieordning fra 1.sep. 2016. 
 

7) Cand.merc. profiler fra 1.sep. 2016 
Studienævnet godkendte profilen International Virksomhedsudvikling med mulighed for dansk 
og engelsk sprog i undervisning og eksamen. Gældende fra 1.sep. 2016. 
Sendes efterfølgende til Fakultetet. 
 
Profilerne cand.merc. Styring og ledelse samt Business Controlling ændres ikke. 
 
Profilen cand.merc. strategic Entrepreneurship blev godkendt ændret med mulig afholdelse af 
eksamen på bade dansk og engelsk. 
Sendes efterfølgende til fakultetet. 
 
 

8) Eksamenspensum for vintereksamen jan/feb 2016 
 
Studienævnet godkendte med enkelte præciseringer de indsendte ensamenspensa. 
 
I den næstfølgende indkaldelser af eksamenspensum vil vi overfor de fagansvarlige tydeliggøre, 
at bliver der henvist til noget pensum i BB, skal der peget på noget specifikt. 

 
 
9) Læseplaner for forår 2016 

 
Godkendt i Studienævnet.  
 
Ved de mundtlige eksamen til januar eksamen 2016 vil vi forsøgsvis prøve at bede de studerende 
om at melde ind i forvejen vedr. de tidsintervaller formiddag /eftermiddag, de gerne vil til mundtlig 
eksamen. Vi håber på denne måde, at begrænse huller i møderækken af studerende. 
 
10) Dispensationer (lukket punkt) 

 
Ved tidspunkt for udsendelse af referat er alle svar vedrørende dispensationer endnu ikke udsendt til 
de studerende. Referat vil derfor efterfølgende blive suppleret med de aktuelle dispensationer. 
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11) Eventuelt 
 
Spørgsmål omkring mulig flytning af næste studienævnsmøde.  
(KIH: mødet er efterfølgende blevet flyttet til fredag den 18. december). 
 
Kirsten Høg     Jesper Piihl 
Studienævnssekretær    Studienævnsformand  
      
 
 


