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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Tirsdag den17. marts 2015 kl. 10.00- 14.00 i lokale 51.40 
 
Tilstede: 
Jesper Piihl, Elin Brandi Sørensen, Inge Langhave, Teit Lüthje, Line Lindblad Storm, Mette Husum 
Dalstrup, Pernille Cramer Hansen (til kl. 11.30), Lene Albæk Jensen og Kirsten Høg 
 
Afbud: Christa Hansen Lorentzen, 
 
Tilstede, Studieservice i Kolding: Stine Poulsen Hansen og Marianne Fræhr Thomsen. 

 
1) Godkendelse af referat fra møde 25. februar 2015  

Referat godkendt. 
 

2)  Meddelelser: 
 

• Udenlandske uddannelsesportaler 
Taget ad notum. 
 

• Omvalg af valgfag 
Meddelelsen er videresendt til Studieservice. 
Frist for omvalg af valgfag er 14 dage efter semesterstart 1/9 og 1/2. 
Studienævnet drøftede friheden til at vælge om for valgfag, hvor der har været brugt 1 
eller flere eksamensforsøg. Kirsten følger op i relation til lovgivningen. 

 
• Jesper har modtaget klage over sen afmelding af undervisning i fag, hvor underviser 

måtte aflyste undervisning på grund af pludselig opstået sygdom. Meddelelse blev 
forsøgt sendt kl. 7.42. Underviser har forklaret at han var på kontoret kl. 7.15 hvor han 
blev ramt af akut nyresten. Underviser har efterfølgende skrevet ud til de studerende og 
forklaret baggrunden for aflysningen. 

 
• Deadline for offentliggørelse af eksamenskarakterer er senest den 15. juli 2015 for 

sommereksamen, dog den 12. juni for fag, der indgår på 6. semester på 
Erhvervsøkonomi, HA af hensyn til at kunne udlevere eksamensbeviser ved 
dimissionen. 
 

• Dagsordener og referater fra møder i de øvrige EØ studienævn 
Taget ad notum. 
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3) Studienævnets strategi og kvalitetsudvikling 
  
a) Valgfag 

Efter aftale med instituttet har man af ressourcemæssige årsager måtte tage nogle valgfag ud 
af programmet, der allerede var godkendt i studienævnet, jf. punkt 4.  Baggrunden er et 
forventeligt stort træk på vejledning til specialer i indeværende efterår, hvilket giver færre 
ressourcer til undervisning. 
 

b) Forslag fra Studieservice om ændrede afleveringstidspunkter for opgaver 
Der var fra enkeltmedarbejder forslag om ændring af afleveringstidspunkt for skriftlige 
hjemmeopgaver, projekter m.v. fra nuværende kl. 12.00 til 10.00. Det skulle imidlertid kun 
være gældende for nogle uddannelser. 
Studienævnet besluttede at fastholde afleveringstidspunkt til kl. 12.00, så det er ens på tværs 
af uddannelser, der går over studienævnet, og et tidspunkt, som mange studerende finder 
hensigtsmæssigt. 
 

c) Tro og love erklæring på forsider af opgaver 
Elin spurgte til tro og love erklæring (plagiering) på forsider af opgaver, som hun havde 
kendskab til, at studerende i Århus fik. Jesper oplyste, at man allerede har en lignende tekst 
på egne større opgaver som projekter og specialer. 
 

d) Muligt Summerschool i Kolding 
Jesper har fået en del henvendelser fra studerende, der gerne vil have mulighed for at følge 
fag /valgfag i sommerperioden. Summerschool har ligeledes været drøftet på et møde i 
campusrådet, hvor der er en positiv stemning omkring et muligt fremtidigt udbud af fag til 
afholdelse i sommerperioden. Fagene vil da primært være indenfor de fagområder, som 
passer ind i campusprofilen, dvs. design og entreprenørskab.  
 
Summer school, CSR i nordisk perspektiv 
Der er for indeværende sommer planlagt et 5 ECTS kandidatfag med Per Servais som 
fagansvarlig. Studienævnet forhåndsgodkendte faget som mulig valgfag på både cand.merc. 
cand.merc.aud og Designledelse. 
(efterfølgende er meddelt, at faget pga. for få internationale studerende tilmeldt, ikke vil 
blive gennemført.) 
 

e) Opsamling fra det EØ studieledermøde den 11. marts 
Der har været afholdt et kort møde i den erhvervsøkonomiske studielederkreds vedr. 
drøftelse af tilpasning af cand.merc. profilen i Odense Marketing, Globalization and Culture. 
Tilpasningen var nødvendig i relation til målgruppen med en bacheloruddannelse i Market 
and Management Antropologi. Der var i den erhvervsøkonomiske studieledergruppe 
opbakning til ændringen. 
 

f) Procedure vedrørende mundtlige omprøver fremover. 
Studienævnet drøftede sammen med Studieservice en mulig procedure for afholdelse af 
mundtlige omprøver, når de studerende vil blive tvungen tilmeldt omprøve uanset en 
eventuel deltagelse i den ordinære eksamen. 
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Studieservice vil arbejde med en plan, hvor studerende, der ikke har deltaget i den ordinære 
eksamen, vil skulle indskrive sig kl. 13.00 en given eksamensdag, man håber dermed at 
kunne forhindre for mange huller i eksaminationsrækken. 
 

g) Camp i forbindelse med studiestart. 
Jesper havde snakket med Lone Toftild vedrørende IDEAs deltagelse i camp afholdelse og 
mulige ressourcer til dette. Campen har jo de sidste par år været fælles på tværs af de 5 
campusser, Jesper vil på næste møde i den EØ studielederkreds spørge til interesse for fælles 
kontra selvstændig studiecamp. 
De studerende i studienævnet oplyste, at de har haft gode erfaringer med selv at være en del 
af campen, man lærer hinanden at kende på en god og hurtig måde. 
 
 
 

4) Fagbeskrivelser for efteråret 2015- sidste indkomne og tilpasninger 
 
Der var siden sidste møde indkommet nogle få fagbeskrivelser, som Jesper havde kigget på, 
herunder fagbeskrivelse for nyt obl. fag Co-Creation på Erhvervsøkonomi, HA, 5.sem. 
Studienævnet godkendte fagbeskrivelserne for de sidst indkomne fag. 
 
Derudover har Jesper snakket med fagansvarlige for at sikre, at mindst ét fag på hver linje/profil 
direkte skal være tilknyttet campen, for de fleste fag er dette sket med indlagt 
eksamensforudsætning med afleveret mindre rapport. 
Campen er planlagt til afholdelse i uge 44 med tema: Bæredygtighed – Design og 
Entreprenørskab. 
 
Inge nævnte, at hun havde forståelse for, at man af ressourcehensyn kunne være nødt til at tage 
valgfag ud efterår 2015, men at valgfaget på cand.merc.aud. Værdiansættelse, køb og salg af 
virksomheder fortsat bør være i udbud og i 10 ECTS udgave for at kunne passe ind i rammen 
omkring tilmelding til 30 ECTS (Skatteret 20 ECTS samt valgfag på 10 ECTS). 
Dette fag er stadig i udbud. 

 
Mulighed for valgfag på Strategic Entrepreneurship taget fra udbuddet af fag på 
kandidatuddannelsen i Turisme. 
Der var fra den profilansvarlige indsendt liste med forslag til mulige valgfag på Strategic 
Entrepreneurship. 
Fagene blev godkendt i studienævnet.  

 
Vedr. studiestartsprøven: 
Jesper oplyste, at Eksamenskontoret har meddelt, at det potentielt vil være muligt at styre en 
eventuel udmelding af studerende inden 1.oktober, hvis 1. prøve forsøg er i 1.uge af september, og 
2. prøveforsøg i 3. uge. 
Vi har udfordringer med frafald, så det kunne være aktuelt at fremrykke studiestartsprøven til 
september måned således at studerende, der reelt ikke er startet ikke regnes med i 
frafaldsstatistikken. Det giver datagrundlag for en mere fokuseret indsats. Omvendt har vi gode 
erfaringer med, at prøven fagligt er koblet op til entreprenørskabsfagene på 1.sem. 
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Da udmelding om mulig fremrykning af studiestartsprøven er sket sent, vil vi i forhold til den 
aktuelle deadline for aflevering af fagbeskrivelser indsende den nuværende fagbeskrivelse, men 
bede om mulighed for senere ændring i relation til fremrykket tidspunkt for afholdelse. 
 

 
5) Studieordning for cand.merc.aud. heltidsforløb fra 1.sep. 2015  

Efter drøftelse med Odense, har man ændret punktet i studieordningen 2.3. vedrørende 
”aktiverende undervisning og læring”. 
Derudover har man med Odense drøftet model for indplacering af de 20 ECTS fag, som HD-F 
og HD-R målgruppen skal deltage i. 
Man har snakket om at ændre navn fra ”erhvervsøkonomiske suppleringspakke” til 
”Specialmodul i erhvervsøkonomi for HD-F og HD-R”, da det er fastindlagte fag /forløb, og 
ikke specifikt anviste suppleringsområder. 
Studienævnet kunne godkende ovennævnte ændringer omkring ændret tekst for afsnit 
vedrørende aktiverende læring samt ændring af navn for pakken af fag henvendt til HD-R og 
HD-F adgangsgruppen. Kirsten retter til i studieordning samt adgangs- og profilbilag og sender 
til Odense i den tilrettede version, så de nye ændringer samtidigt kan komme i høring i 
forbindelse med den tidligere fremsendte studieordning. 
 
 

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

 
7) Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
Løbenr. Ansøgning: Uddannelse: Afgørelse: 

13240 
Forhåndsmerit, DK (California State University 
Northridge) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 

9147 Merit, DK (AU) CM-Aud Imødekommet 
12126 5. gangsforsøg (VØ + Finansiering) Erhvervsøkonomi, GE Afslag 
12102 Forhåndsmerit, DK (AU) CM-SE Imødekommet 
12100 Forhåndsmerit, DK (AU) Designledelse Imødekommet 
11175 Forhåndsmerit, DK (sommerskole AU) Designledelse Imødekommet 
12089 Tilmelding efter frist Erhvervsøkonomi,Enin Imødekommet 
9006 orhåndsmerit, DK (AU) DKØ Imødekommet 
11526 Studieaktivitetsregler i studieordning Designledelse Imødekommet 
11163 Eksamen udenfor eksamensperiode CM-IVU Imødekommet 
11152 1.årsprøve (VØ) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
11114 Forhåndsmerit, DK (sommerskole AU) Designledelse Imødekommet 
11093 Særlige prøvevilkår CM-Aud Imødekommet 
10884 Eksamensbekendtgørelsen DKØ Imødekommet 
10700 Studieordning, udd. bekendtgørelse CM-Aud Afslag 
10668 Fag andet campus CM-BC Imødekommet 
10606 Forhåndsmerit, DK (SDU) CM-SL Imødekommet 
10587 Merit, DK (SDU) CM-SL Imødekommet 
10210 Studieaktivitetsregler i studieordning CM-Aud Imødekommet 
10209 Kandidatspecialet afslutter CM-Aud Imødekommet 
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9058 4. gangsforsøg (Organisation) Erhvervsøkonomi, GE Delvis afslag 
10208 Fag andet campus CM-BC Afslag 
10207 Fag andet campus CM-BC Afslag 
10203 Skift af linje Erhvervsøkonomi,Enin Imødekommet 
10189 1.årsprøve Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
10101 Valgfag Designledelse Imødekommet 
10099 Valgfag (Sommerskole Aarhus) Designledelse Imødekommet 
9248 Forhåndsmerit, DK (AU) Designledelse Imødekommet 
6055 Merit, DK (SDU) CM-Aud Imødekommet 
9022 Merit, DK (AU) CM-Aud Imødekommet 
9143 Merit, DK (AU) CM-Aud Imødekommet 
9149 Forhåndsmerit, DK (AU) Designledelse Imødekommet 
10108 Særlige prøvevilkår CM-Aud Imødekommet 

9057 
Forhåndsmerit, udland (Prince of Songkla University, 
Phuket Campus, Thailand) Erhvervsøkonomi,IB Afventer 

9055 
Forhåndsmerit, udland (Rince of Songkla University, 
Phuket Campus, Thailand) Erhvervsøkonomi,IB Afventer 

9315 6. eksamensforsøg Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
52286 Forhåndsmerit, udland (Nottingham, Malaysia) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
9326 Forhåndsmerit, udland (Nottingham University Malaysia) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
9329 Forhåndsmerit, udland (Nottingham University Malaysia) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
9330 Eksamensbekendtgørelsen Erhvervsøkonomi,IB Imødekommet 
6202 Merit, DK (London School of Business & Finance) Designledelse Afventer 
9244 Forhåndsmerit, DK (CBS) CM-Aud Imødekommet 
9236 Merit, DK (SDU) CM-BC Imødekommet 
9186 Merit, DK (AU) CM-Aud Imødekommet 
9180 Faglig vurdering, DL, (HD-R) Designledelse Imødekommet 

9020 
Forhåndsmerit, udland (California State University 
Northridge) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 

8971 Forhåndsmerit, DK (CBS) CM-SL Imødekommet 
8942 Fag andet campus CM-Aud Imødekommet 
8934 Merit, DK (SDU) CM-Aud Imødekommet 
8932 Merit, DK (SDU) CM-Aud Imødekommet 
7110 Valgfag Designledelse Imødekommet 
 
 

   
 
8) Eventuelt 

 
 
Kirsten Høg     Jesper Piihl 
Studienævnssekretær    Studienævnsformand 
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