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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 10.00- 14.00 i lokale 51.43 
 
Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Elin Sørensen, Inge Langhave (pkt. cand.merc.aud. via lync), 
Mette Husum Dalstrup, Pernille Cramer, Lene Albæk Jensen og Kirsten Høg 
 
Afbud: Christa Hansen Lorentzen og Line Lindblad Storm 

 
1) Godkendelse af referat fra møde 17. december 2014  

Referat godkendt. 
 

2)  Meddelelser: 
 

• Tilbagemelding fra fakultetet vedr. merit for beståede suppleringsfag. 
• Regnskab vedr. introforløb efteråret 2014 
• Frikommune” projekt omkring Virksomhedens økonomi 

Fakultetet har meddelt, at Kolding kan fortsætte endnu et år med projektet. 
• Invitation to summer School programme - Jain University. 
• Dagsordener og referater fra møder i de øvrige EØ studienævn 
 

Meddelelserne blev taget til efterretning. 
 

3) Studienævnets strategi og kvalitetsudvikling 
  
a) Kandidatmessen, 18. februar 

Vi deltager med alle 4 cand.merc. profiler med oplæg. Derudover cand.merc.aud. og 
Designledelse. Mette står for koordinering af arrangementet fra Kolding. 
 

b) Åbent Hus, 26. februar 
Der er fra campus Kolding udarbejdet program for forløbet, hvor alle uddannelser på 
campus deltager. Man vil i år også aktivt markedsføre også kandidatuddannelserne. Vi har 
selv meldt ind med oplæg om den nye cand.merc.aud. deltid, hvilket vi henviser til i vores 
udsendte materiale samt på web siden for deltidsforløbet. 
 

c) Selvevaluering af uddannelser og linjer i Kolding, herunder linjeevalueringer 
Jesper har indsamlet bidrag fra de enkelte profil- og uddannelsesansvarlige til den fælles 
selvevaluering for uddannelserne i Kolding. Han påregner en fælles præsentation, hvor han 
også vil præsentere de udfordringer /udviklingsområder, vi har i Kolding.  
 

d) Eventuel tilpasning af adgangskriterier for cand.merc. profiler i Kolding 
Jesper har holdt møde med de 4 profilansvarlige, og man har udarbejdet forslag til tilføjelse /let 
ændring af adgangskriterierne. Ændringerne godkendt af studienævnet. 
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e) Mulig adgangsbegrænsning på Erhvervsøkonomi, HA (punkt kommet ind senere end 
dagsorden, derfor sendes forslag efterfølgende i skriftlig høring) 
SDU har ambition om, at flere studerende skal gennem supplerende samtale. Vi er blevet 
spurgt om vi vil være med i det projekt omkring dette. 
Jesper lagde op til følgende oplæg (viderefølges i skriftflig høring): 
Adgangsbegrænsning på 200 (fra 1.sep.2016) 
25% kvote 2 
75% kvote 1 (gennemsnit) 
 
Vurdering til kvote 2: 
- Unitest 
- MMI- Multiple Mini Interview 
Forslaget sendes i skriftlig høring. Studienævnet vil gerne lægge op til, at det er samme 
kriterier, der anvendes på alle campusser. 
Kriterierne i samtalerne kunne være: 
- Hvilke overvejelser har du gjort dig med uddannelsens opbygning, indhold m.v. 
- Hvilken information har du fulgt op? 
- Hvilke personlige egenskaber mener du er vigtige for at gennemføre uddannelsen. 

 
 

f) Plan for linjeevalueringer: 
I lyset af lave svarprocenter på undervisningsevalueringer, er det aftalt, at de linjeansvarlige 
sætter sig med en gruppe studerende 1 times tid og får stikord i relation til fagene og 
uddannelsen som sådan. 
Jesper har haft et møde med de profil/linjeansvarlige omkring forløbet, de studerende i 
studienævnet vil også deltage i møderne og vil sørge for stikord / referat fra møderne, der så kan 
viderebringes til studienævnet. 
Mette koordinerer med de øvrige studerende i studienævnet, hvem der deltager på hvilke 
uddannelser/linjer. Vi arbejder på at præcisere, hvem man skal henvise sig til hvilke spørgsmål. 
Derudover vil vi prøve hvert år i forbindelse med indkaldelse af fagbeskrivelser at vælg et 
fokusområde ud, der efterfølgende kan evalueres. 
 
g) Camp GetCloser 
Campen fortsætter efteråret 2015.  

 
 

4) Høringer 
Forskellige høringer tilsendt via fakultetet: 
- Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser 
- Bekendtgørelse om ændring af eksamensbekendtgørelsen 
- Bekendtgørelse om ændring af uddannelsesbekendtgørelsen 
- Høring over udkast til bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb 

(international uddannelsesbekendtgørelse) 
- Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteter 
 
Studienævner har ikke nogen bemærkninger til de udsendte høringer. 
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5) Eventuelt udbud af cand.merc. Strategic Entrepreneurship til udviklingsstuderende under 
Erasmus.  
 
Muligheden blev kort drøftet, og vil blive overvejet i den videre strategiproces. 
 

6) Cand.merc.aud.  
a) Opfølgning omkring studieordningen + bilag deltidsuddannelsen i forhold til høringssvar fra 

Odense. 
Studieordningen med tilhørende bilag for profil i Kolding godkendt. 
 

b) Bilag til studieordningen vedr. adgang til cand.merc. aud fra 1.sep. 2015 
Godkendt i studieordningen. 
 

c)  Adgangskriterier for cand.merc.aud. Kolding i relation til adgangsbegrænsningen fra 1.feb. 
2016 
Point system, som blev godkendt i studienævnet. 

1. HDR el. HDF incl. 2 års Brancheerfaring + 2 point (jf. defineret i bilag til 
udd. bekendtgørelsen) 

2. Erhvervsøkonomi, HA + 2 point (jf. defineret i bilag til udd. 
bekendtgørelsen). 

3. Mindst 10 ECTS eksternt regnskab + 1 point 
4. Mindst 15 ECTS finansiering + 1 point. 
5. Mindst 5 ECTS skatteret + 1 point 
6. Opfyldelse af regnskabs krav vedr. optagelsen + 1 point. 
 

Vi sender oplægget til fakultetets vurdering og godkendelse. 
 

d) Fag, der skal i udbud på det nye deltidsforløb fra efterår 2015 
     
Alle aktive efterårsfag på cand.merc. aud. skal i udbud efterår 2015, dvs. 
Internt regnskab, økonomistyring og præstationsmåling, Erhvervsret, Skatteret, 2 x 
erhvervsøkonomiske suppleringsfag samt efterårets udbud af valgfag. 
Alle fag skal i udbud for at tilgodese mulige studerende, der ønsker at flytte over fra nuværende 
cand.merc.aud. heltidsforløbet til det nye deltidsforløb.  
 

. 
7) Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde (er medtaget under pkt. 8) 

 
 

8) Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 
 

 

J.nr. Acadre Ansøgning om Uddannelse 
  

Afgørelse 
 

14-75703 Valgfag Designledelse 

  
Delvis 
imødek 
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14-75701 Afl. efter frist CM-Aud 

  
Afslag, men 
delt. omprøve 

 

14-75699 Disp fra obl opgave Erhvervsøkonomi, GE 
  

imødek 
 

15-93 4. eksamensforsøg Erhvervsøkonomi,Enin 
  

Afv. 
 

15-150 4. eksamensforsøg CM-Aud 
  

Imødek 
 

15-129 Framelding eksamen Erhvervsøkonomi,IB 
  

Afvist 
 

14-6521 Merit overførsel af forhåndsgodk. Fag CM-SL 
  

Godkendt 
 

15-435 Ekstra tid  CM-Aud 
  

Godk. 
 

15-406 Forhåndsgodkendelse Erhvervsøkonomi,IB 

  
Godk, dog 
kun 20 ECTS 

 

15-407 Forhåndsgodkendelse Erhvervsøkonomi,IB 
  

Godk. 
 

15-419 Afl. efter frist CM-SE 

  
Afslag, men 
henv.omprøve 

 

15-437 4. eksamensforsøg Erhvervsøkonomi, GE 
  

Afv. 
 

15-463 Tilmelding efter frist Erhvervsøkonomi,IB 
  

Imødek. 
 

15-464 Skift af linje CM-Aud 
  

Imødek. 
 

15-469 Meritoverførsel ved Campus skift CM-Aud 
  

Godsk. 
 

15-470 Tilmelding efter frist Erhvervsøkonomi, GE 

  
Imødek. 
 

 

15-471 Tilmelding efter frist Erhvervsøkonomi, GE 
  

Imødek 
 

15-472 Tilmelding efter frist Erhvervsøkonomi,IB 

  
Imødek. 
 

 

15-474 4. eksamensforsøg Erhvervsøkonomi, GE 
  

Afv. 
 

15-478 Ansøgning om valgfag Designledelse 

  
Delviss 
imødek. 

 

15-479 Eksamensbekendtgørelsen Erhvervsøkonomi, GE 
  

Imødek. 
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Derudover var der en del ansøgninger om 4. gangsforsøg fra de studerende, der forventede, at de  
ikke havde bestået virksomhedens økonomi. 
Afventer om sagen bliver aktuelt og flyttes i givet fald til behandling på næstkommende møde  
den 6. februar. 
 
   

 
 

 
 
 
9) Eventuelt 

 
 
Kirsten Høg     Jesper Piihl 
Studienævnssekretær    Studienævnsformand 
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