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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Onsdag den 23. okt. 2013 kl. 11.00- 15.00 i lokale 1.20 
 
Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Elin Brandi Sørensen, Inge Langhave, Mette Husum Dalstrup, 
Kirsten Høg og Lene Albæk Jensen 
 
Afbud: Tommi skov. 
 
Tilstede, Studieservice: Mette Dahl Jensen. 

 
1) Godkendelse af referat fra møde den 18. sep. 2013 

Godkendt. 
 

2)  Meddelelser: 
• Udtrædelse af studienævn - Stefan Michelsen 
• Udpegning af nyt medlem til Studienævnet – Mette Husum Dalstrup 
• Fagbeskrivelser for projektorienterede forløb 
• Flytning af eksamenskontoropgaver 
• Nyt censor-IT system 
• Opgaver og ansvar på det studieadministrative område – kommunikationsveje 
• Referat af campusrådsmøde 12. sep. 2013 
• Referat fra uddannelsesdag Erhvervsøkonomi 
• Referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Odense, den 17. sep. 2013 
• Dagsorden for møde i SN for Erhvervsøkonomi i Odense, 23. okt. 2013 
• Referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, den 8. okt. 2013 
• Referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, den 2. sep. 2013 
• Referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Slagelse, den 23. sep. 2013 

 
Vedr, censor IT: 
Elin tilkendegav, at det kan give nogle problemer i relation til Designledelse, at censorbasen er 
målrettet erhvervsøkonomi meget bredt, og at alle censorer ikke nødvendigvis kan tilvælges udenfor 
dette område eller med undergruppe indenfor ”design”. Kirsten har tidligere snakket med Klaus 
Lynbech omkring problemstillingen og vil skrive til ham på baggrund af Elins tilkendegivelser her 
omkring ønske om et mere finmasket net af søgekriterier. 
 
Studienævnet konstaterede, at vi lever op til at have fagbeskrivelser for projektorienterede forløb.  
 
Vi konstaterer med tilfredshed, at delopgaver vedrørende eksamen er flyttet tilbage til de lokale 
campusser, eksempelvis omkring tilmelding til eksamener.  
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3) Studienævnets strategi og udviklingsområder  

a) Igangværende studiepraktik forløb i Kolding 
Mette Husum Dalstup oplyste, at forløbet er startet godt op, og der er knap 60 tilmeldte. 
 

b) Fortsatte drøftelser vedr. adgang og supplering fra sep. 2014 (bl.a. i relation til ny 
universitetslov, og ændring i uddannelses- og adgangsbekendtgørelserne). 
Studienævnet svar vedr. den igangværende høring ses under punkt vedr. ”høring”. 
 

c) Begyndende drøftelse vedr. cand.merc. aud. under hensyn til de nye tilmeldingsregler for 
fag og eksamener (jf. ny uddannelses- og eksamensbekendtgørelse i høring) 
Studienævnet tilsluttede sig oplæg vedrørende mulighed for udbud af cand.merc.aud. som 
deltidsforløb under deltidslovgivning. Jesper sender oplæg til prodekan for uddannelse 
vedrørende muligheder for igangsætning. 

 
d) Opsamling fra de EØ studieledermøder den 4. okt. og 9. oktober, herunder drøftelse af 

principper for fag og fagligt indhold på linjer med samme betegnelse. 
I relation til overvejelser omkring større samordning mellem International Business 
linjerne i Odense og Kolding, arbejder Jesper og Per videre med mulighederne under hensyn 
til muligheder for ensretning af indhold og krav om forskningstilknytning. Vil ensretning af 
indhold på linjen formindske muligheden for forskningstilknytning kan overvejes at lægge 
linjen under ny titel.  Studienævnet var åben for muligheden for at udbyde linjen 
International Business under anden titel, hvis dette bedre kunne sikre 
forskningstilknytningen til linjens fag i Kolding. Problemstillingen er forelagt dekanatet. 
Jesper følger op. 
Vedrørende linjen Generel fortsætter drøftelserne vedr. samordning på tværs.  

 
e) Opfølgning vedrørende forsinkede studerende (studieaktivitetslister, okt 2013) 

Studienævnet besluttede at afvente udsendelse til forsinkede studerende nu. Man vil under 
alle omstændigheder skulle mere bredt ud til de studerende med information omkring 
lovgivningens nye krav til tilmelding til fag, når de aktuelle bekendtgørelser er vedtaget. 
 

f) Opfølgning på rektors studieledermøde. 
Jesper orienterede fra mødet, hvor institutakkreditering var i fokus. Når vi skal 
akkrediteres, vil vores akkrediteringssystem komme i fokus, så vi skal være gode til at vise, 
hvordan vi arbejder, eks. vist i årshjul. Der blev opfordret til, at studienævnene inddrager 
kvalitetsopfølgning som fast punkt på møderne. Studienævnet besluttede at udvide 
nuværende faste punkt vedr. ”strategi” til ”studienævnets strategi og kvalitetsudvikling”. 
Vedr. 2020 planen siger denne, at i 2020 skal 50% af de studerende på SDU have været på 
længerevarende ophold i udlandet, herunder praktik. Vi har nu ca, 20%, 
Studienævnet drøftede om man lokalt kan intensivere og målrette vores netværk med 
virksomheder og kontakter, eksempelvis med de udenlandske virksomheder, som de 
studerende på faget Internationale feltstudier besøger. Dette kunne måske blive 
kontaktnetværk for studiepraktik aftaler senere.  
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g) Opfølgning i relation til marketingsgruppens forslag vedr. en campuscamp /uge. 

Studienævnet drøftede fordele og ulemper ved at tage en uge ud fra læseplanen med 
konsekvenser for andre fag, specielt fag, der ikke måtte være relateret til 
marketingsområdet. 
Studienævnet så følgende udfordringer i forslaget: 

• Tema for ugen må ikke være et specifikt fagområde (men kunne eks. være Doing 
business in China). 

• Hvad med studerende, der ikke kan deltage den pågældende uge. 
• Med denne plan før vi alene et 14 ugers forløb for semestret, hvilket kan give pres på 

semestrets øvrige fag. 
Studienævnet besluttede at lade punktet drøfte bredt på et institutmøde, og man vil opfordre 
oplægsstillerne til at uddybe det foreslåede tema, og hvordan dette vil kunne foldes ud 
dækkende så mange fag som muligt. 
 
 

h) Opfølgning i relation til tidligere drøftelse omkring styrkelse af akademisk skriftlighed 
Der er indkaldt til møde, hvor SUE deltager den 5. nov. Til mødet deltager fagansvarlige for 
fag, hvor akademisk skriftlighed indgår som vigtigt element, og målet er at drøfte, hvordan vi 
kan skabe synergier og progression på tværs af fag i forhold til de studerendes arbejde med 
skriftlighed i vidensproduktion og formidling. 
 
i) Opfølgning på eksamen og eksamensformer i regnebetonede fag. 
Jesper har at indkaldt til møde med underviserne for de aktuelle fag set i lyset af, at vi på nogle 
af disse fag har haft eksempler på sager med eksamenssnyd. Man kan derfor overveje at have 
eksamensformer i disse fag, hvor et forberedt svar hjemmefra ikke blot vil kunne genbruges i en 
eksamensbesvarelse. 
 
j) Forsøg med Virksomhedens økonomi 
Fagansvarlig, underviser og instruktorer er indkaldt til statusmøde med fokus på hvordan 
forsøget imødekommer målsætninger om bl.a. øget blik for mikroøkonomisk tankegange som 
værdiskabende i virksomheder, synliggørelse af samspil til andre fag. 

 
 
4) Undervisningsevalueringer for Forår 2013  

Dette punkt blev drøftet i sammenhæng med godkendelse af fagbeskrivelser for Forår 2014. 
I relation til dette blev der i forbindelse med F14 fagbeskrivelserne rettet omkring: 
- Udvidelse af litteratur på faget Coaching. 
- Mulighed for en midtvejsprøve på faget Revisionsteori, version Kolding (Inge drøfter med 

fagansvarlig om muligheder for dette). 
- Marketing og Design bør som nyt fag tilstræbe større fokus på designvinklen. Elin følger op 

med den fagansvarlige, eks. ved at pointere, at der i faget arbejdes med virksomheder, der er 
designorienterede. 

- Faget Eksternt regnskab godkendt for F14 med 30 kt mod tidligere 22,5. Opfølgning i 
relation til evalueringerne for faget F13 i forhold til de faglige emner i faget. 

- De tre videregående EØ fag kan godkendes fremadrettet, men vi bør arbejde med at 
tydeliggøre formuleringen omkring skriftlighed. Se ovenstående pkt. 3) h). 

- Designmetode er tilpasset i ny form- og overskrift til designmetoder 
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5) Behandling af fagbeskrivelser for Forår 2014 

 
Med baggrund i undervisningsevalueringerne for F13 og forslag til ændringer fra fagansvarlige 
blev alle fagbeskrivelser for F14 godkendt. Det drejer sig om fagene: 

Afhandling, registreret revisor  
Arbejdsret  
 Coaching  
Controlling og intern revision  
Controlling og Ledelsesprocesser  
Designmetoder  
Eksternt Rapportering  
Eksternt regnskab  
Erhvervsjura  (fællesfag i høring, ingen bemærkninger) 
Erhvervsøkonomiske ledelsesredskaber  
Forbrugeradfærd og kvalitativ metode  
Forhandlings- og salgsteknik  
Form, betydning og værdi  
Forretningsudvikling  
Generationsskifte og omstrukturering i juridisk belysning ny overskrift) 
Grafisk facilitering 
Human Resource Management  
Innovation  
Innovations- og projektledelse  
Interkulturel kommunikation, kultur og ledelse  
International erhvervsjura  
International marketing management  
Kandidatspeciale - Designledelse, cand.mag (tilpasset ændringerne fra E13 for merc og aud) 
Kvantitativ markedsanalyse (videregående kvantitative analyser)  
Kvantitative optimeringsmetoder (videregående kvantitative analyser)  
Ledelse 
Markedskommunikation 
Marketing  
Marketing og design  
Methods of Idea Evaluation 
Network, resources and entrepreneurship strategy  
Organizing & Entrepreneurship Facilitation) 
Performance Measurements & Financial Planning  
Produktionsstyring  
Projekt- og procesledelse (nyt fag – Kirsten følger op vedr. rettelse af linjebeskrivelser) 
Projektledelse  
Revisionsteori, version Kolding 



Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding 
31. oktober 2013 

 5 

Seminar i Videnskabsteori og metode, supp. fag for cand.merc. (ny i relation til EØ supp. for Aud) 
Skatteret (valgfag på 6. semester på Erhvervsøkonomi, HA) 
Strategi 
Strategi, økonomi og ressourcer  
Strategisk Organisationsdesign  
Studieophold  
Suppleringsfag i eksternt regnskab  
Suppleringsfag i Marketing  
Tværfagligt projekt 2 
Udvidet årsregnskab  
Videnskabelige Undersøgelsesprocesser 
Videnskabsteori og metode,( supp. fag for cand.merc.aud. og cand.merc) 
Virksomhedens informationssystemer  
Virksomheders globale lokalisering 
Virksomheders samarbejde i klynger og netværk  
Virksomhedsprojekt  

 

 
Studienævnet drøftede til slut fagansvarliges forskningstilknytning 
 
6) Censorindberetninger for eksamener sommer 2014 (fortsat fra sidste møde) 

Ingen yderligere bemærkninger- de indkomne indberetninger så generelt gode ud. 
 

7) Ændring af linjebeskrivelse.  
Forslag om ændring vedr. eksamenssprogsmuligheder på linjen Strategic Entrepreneurship 
Ønsket imødekommet, vi ændrer til dansk/engelsk svarende til cand.merc. linjerne i Odense. 
 
Linjebeskrivelserne for Erhvervsøkonomi, HA-Generel, IB og Design konsekvensrettes i 
relation til den nye fagbeskrivelse for Projekt- og procesledelse. 
 

8) Endelig eksamensoversigter for vintereksamen jan/feb. 2014 
 
Godkendt. 
 

9) Forslag til læseplaner for fag forår 2014 
 
Mette Dahl Jensen sagde, at arbejdet med at få læseplaner på plads var lettere i år i forbindelse med, 
at hun blot skrev ud med forslag til alle underviserne med tid for undervisning. Kun få undervisere 
har meddelt tilbage, at det foreslåede tidspunkt ikke passede. 
De foreløbige læseplaner efterfølgende godkendt af studienævnet. 
 
 
10) Høringer 
- Høring vedr. delpolikker for uddannelser, SDU 

Vi kan tilslutte os forslaget til fælles høringssvar.  
 



Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding 
31. oktober 2013 

 6 

- Høring vedr. uddannelses-, eksamens-, adgangs-, m.fl. bekendtgørelser (opfølgende 
bekendtgørelser i relation til den nye Universitetslov). 
 
Studienævnet bemærkede at den tvungne tilmelding til et helt semesters fag kan være uheldigt i 
relation til den faglige progression for studerende, der ikke måtte have bestået det tidligere 
semester. Svaret er indarbejdet efterfølgende i det fælles høringssvar for erhvervsøkonomi. Der 
er nogle få specielle forhold omkring cand.merc. aud. uddannelsen som det måske kan være 
aktuelt at sende speciel notat omkring. Kirsten drøfter de juridiske forhold med Helle B. og 
følger op sammen med Jesper hvis der på baggrund af dette måtte være brug for et fælles svar.  
 
 

- Høring af bekendtgørelse vedr. Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 
Vi har ingen bemærkninger til høringen. 
 

11) Forslag om fag omkring entreprenørskab – 6 ugers selvvalgt kursus (forslag fra IDEA). 
Studienævnet syntes ikke, at fag /fagområdet passede ind i den fagportefølje, som ellers 
udbydes. Vi henviser IDEA til at kontakte HD studienævnet, da vi ved, de har erfaring med 
udbud af de 6 ugers selvvalgte kurser. 

 
12) Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde 

• 13-66174: Ansøgning om digital eksamen. Imødekommet. 
• 13-66036: Ansøgning om deltagelse i re-eksamen. Imødekommet. 
• 13-65792: Ansøgning om digital eksamen. Imødekommet. 
• 13-65789: Ansøgning om forhåndsmerit. Godkendt. 
• 13-65662: Ansøgning om forhåndsmerit. Godkendt. 
• 13-65322: Ansøgning om individuel skrivning. Godkendt. 
• 13-67271: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit, udland. Godkendt 
• 13-66814: Ansøgning om særlige prøvevilkår. Godkendt. 
• 13-66829: Ansøgning om valgfag. Imødekommet. 

 
13) Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
Vedrørende eksamensforhold: 
• 13-65793: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist, imødekommet. 
• 13-66037: Ansøgning om gruppeantal til delprøve, ikke imødekommet umiddelbart. 

Henvisning til underviser. 
• 13-65889: Ansøgning om digital eksamen, imødekommet. 
• 13-65785: Ansøgning om overføring af karakter, ikke imødekommet. 
• 13-66158: Ansøgning om gruppe med 3, imødekommet. 
• 13-65790: Ansøgning om individuel skrivning, imødekommet. 
• 13-67257: Ansøgning om 5. gangsforsøg, imødekommet. 
• 13-66848: Ansøgning om digital eksamen, imødekommet. 
• 13-66372: Ansøgning om eksamen udenfor eksamensperiode 
• 13-68346: ansøgning om annullering af eksamensforsøg, ikke imødekommet. 

 
Deltagelse i re-eksamen 
• 13-66781: Ansøgning om deltagelse i re-eksamen, afslag 
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• 13-67929: Ansøgning om deltagelse i re-eksamen, afslag. 
 

Vedrørende dispensation fra studieaktivitetskrav i studieordning  
• 13-65923: Ansøgning om plan for uddannelse, forhåndsmerit, delvis imødekommet. 
• 13-65702: Ansøgning om studieaktivitetsregler i studieordning, imødekommet. 
• 13-66169: Ansøgning om studieaktivitetsregler i studieordning, plan imødekommet. 
• 13-66379: Ansøgning om studieaktivitetsregler i studieordning, plan imødekommet. 

 
 
 
Vedrørende uddannelsesforhold, fag, linjer og studieordninger: 
• 13-65922: Ansøgning om fag på andet campus, imødekommet 
• 13-66959: Ansøgning om fag på andet campus, imødekommet 
• 13-67403: Ansøgning om skift af fag, imødekommet. 
• 13-67909: Ansøgning om godkendelse af for sent aflevering af opgave, imødekommet 

 
 

Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen og andet vedr. speciale: 
• 13-65704: Ansøgning om dispensation fra at kandidatspecialet afslutter, afslag 
• 13-65703: Ansøgning om dispensation fra at kandidatspecialet afslutter, afslag 

 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 
• 13-65925: Ansøgning om merit, godkendt. 
• 13-66180: Ansøgning om merit, godkendt. 
• 13-65916: Ansøgning om merit, godkendt. 
• 13-67019: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit, godkendt. 
• 13-66819: Ansøgning om merit, udland, godkendt. 
• 13-53687: Ansøgning om merit, godkendt. 
• 13-68349: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit fra udlandsophold, godkendt. 
 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 13-65924: Ansøgning om faglig vurdering 
• 13-67911: Ansøgning om faglig vurdering 
• 13-67887: Ansøgning om faglig vurdering 
• 13-68483: Ansøgning om faglig vurdering. Supp. anvist, finansiering kan ikke fritages. 

 
 
 
14) Eventuelt 
 
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær 
 
 
 
 


