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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Tirsdag den 26. nov. 2013 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 
Tilstede: Jesper Piihl, Elin Sørensen, Teit Lüthje, Inge Langhave, Mette H. Dalstrup, Lene Albæk 
Jensen og Kirsten Høg 
 
Afbud: Tommi Skov. 
 
Tilstede i øvrigt: Mette Dahl Jensen og Marianne Fræhr Thomsen, Studieservice i Kolding. 
 
På dagens møde blev delpunktet vedr. cand.merc. aud. under pkt. 3: Studienævnets strategi og 
kvalitetsudvikling afholdt via Adobe Connect med deltagelse af også prodekan Jan Guldager 
Jørgensen, prodekan Torben Damgaard og pædagogisk konsulent Niels Vogensen, SUE.  

 
1) Godkendelse af referat fra møde den 23. okt. 2013 

Godkendt 
 

2)  Meddelelser: 
 

• Åbent Hus 2014 
Åbent hus i Kolding er også i 2014 tidsmæssigt placeret dagens efter afholdelse af Valg 
undervejs i Odense, henholdsvis den 27. feb. og den 26. februar 2014.  

• Høringssvar vedr. kvalitetspolitik på uddannelsesområdet 
• Høringssvar bekendtgørelser vedr. adgang, eksamen, uddannelse m.fl. (studiefremdrift), 

samlet svar fra SAM samt fra SDU. 
Vi kan af høringssvarene fra de øvrige universiteter se, at der er specielt er kommet 
tilbagemeldinger vedr. den meget hurtige ikrafttrædelse specielt for igangværende 
studerende. 
Jesper orienterede om, at dekanatet har deltaget i møde med ministeriet omkring mulige 
mere fleksible forløb for cand.merc. aud. målgruppen. Jf. også drøftelserne under pkt. 3. 

• Høringssvar fra studienævn for Design vedr. samlæste fag i høring. Vores forslag til 
ændringer er godkendt i studienævn for Design. 

• Spørgsmål vedr. censor-IT 
Kirsten har sendt Elins spørgsmål vedr. brug af under grupper for de EØ fagdiscipliner 
videre til sekretariatet for censorformandsskabet. Der kan ikke p.t. gøres noget ved 
problemstillingen, men man vil fra sekretariatet taget spørgsmålet med i drøftelser med 
de øvrige universiteter.  

• Talentoversigt – Talentindsats på universiteterne 
• Udsendelse af mail til studerende vedr. studieaktivitetskontrol af reglen om 60 ECTS 

over 2 år 
Har givet anledning til mange dispensationer til dagens møde. 

• Undervisningsmiljøprisen 2014 
• Referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, 8. okt. 2013 
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• Referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Slagelse, 25. okt. 2013 
• Dagsorden for møde i SN for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, 18. nov. 2013 
• Dagsorden for møde i SN for Erhvervsøkonomi i Slagelse, 13. nov. 2013 
• Dagsorden for møde i SN for Erhvervsøkonomi i Odense, 26. nov. 2013 
Alle ovenstående referater blev taget ad notum. 
• Valg til studienævnet for 2014.  

Der er fredsvalg for både VIP og studentergruppe for eget studienævn. 
 

 
 

3) Studienævnets strategi og kvalitetsudvikling 
 
0) Valgfagsorientering – der har ikke været afholdt et egentlig møde vedrørende valgfagsudbud 

for næstkommende semester, men vi følger op efter tilmeldingsperioden er ovre, hvis det er 
nødvendigt i relation til tilmeldte studerende på valgfag. 
Marianne gjorde opmærksom på, at nogle studerende havde spurgt til faget CSR, der ikke er 
med i valgfagsudbuddet for F14 (efterfølgende har studienævnet sammen med instituttet fået 
faget ind i planen for F14).  
I stedet for at afholde orienteringsmøder kan man fremover overveje at lave videoklip, hvor 
de fagansvarlige kort præsenterer eget valgfag.  
 

a) Opfølgning i relation til undersøgelse vedr. deltagelse i øvelser på Erhvervsøkonomi, efterår 
2013 
Se under pkt. c, hvor det blev konkluderet, at vi bør arbejde på at få flere til at deltage i 
øvelsestimerne. 
 

b) Institutionsakkreditering og internationaliseringsstrategi (fra rektors studieledermøde) 
Jesper orienterede fra Equis besøget, hvor han havde deltaget i 3 møder. 
Internationaliseringsstrategi er et område som har høj prioritet i Equis, og Jesper sagde, at 
studienævnet i den kommende tid bør opprioritere drøftelserne 
omkringinternationaliseringsstrategi, men ikke nødvendigvis en strategi, der alene 
inkluderer udbud af engelsksprogede uddannelser, men kan indeholde brug af udenlandske 
forskere på vores uddannelser og en mere systematisk plan for antallet af studerende, vi 
sender ud, og kvalitet og udbytte af opholdet. 
Mette havde deltaget i Equis møde med de studerende i Kolding, og foruden interessen for 
de studerendes udbytte af udlandsophold, havde det gjort indtryk, at de studerende nemt 
kunne få kontakt med underviserne på campus.  
Inge nævnte, at hun havde deltaget i Equis mødet med underviserne, hvor man blandt andet 
havde drøftet digitalisering og brug af e-learning i undervisningen.  
 

c) Opfølgning i relation til afholdt møde omkring Virksomhedens økonomi (pilotforsøg) 
Jesper har afholdt møde med Sten Thiesen og instruktorerne på faget.  
Der var to kritiske punkter. Det har været vanskeligt at få learn smart til at fungere 
hensigtsmæssigt, og de studerende har ikke deltaget så meget i øvelseshold (gælder ikke 
alene dette fag).  
På baggrund af sidstnævnte punkt, bør vi overveje at genopfinde øvelsestimer på en ny 
måde, og vi kan i projektet vedr. aktiverende læring sætte speciel fokus på fag med 
øvelsestimer. 
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I forhold til eksamensopgaven udveksles erfaringer med fællesfaget for at sikre ensartet 
fagligt niveau. 
 

d) Skal vi evaluere specialer – eller virksomhedsprojekter 
Vi fortsætter drøftelser på næste møde. Der er mange gode elementer i det skema, som 
anvendes i Odense i papirudgave. Vores udgangspunkt er, at det vil være vanskeligt at styre 
en anonymiset version, og at det derfor vil være vigtigt at se på de spørgsmål, vi stiller ud 
fra dette aspekt.  
 

e) Status på udfasning af uddannelsen for reg. revisorer.  
Inge og Kirsten mente, at der skulle være fulgt op overfor de respektive studerende.  
 

f) Aktiverende undervisning og aktiv læring på Samfundsvidenskab 
Et indsatsområde for studienævnet kunne være at sætte aktiverende læring på som specielt 
punkt i forbindelse med indkaldelse /godkendelse af næste runde af fagbeskrivelser.  
Vi retter henvendelser til SUE i sagen mhp. fokus i næste sæsons fagbeskrivelser. 
 

g) Evaluering af introforløb på Erhvervsøkonomi, HA på ”Godset”.  
Generelt set god evaluering, vi ønsker at fortsætte med intro campen. 
 

h) Orientering vedr. Equis besøg, se ovenfor. 
 

i) Orientering fra møde for EØ studieledere, den 19. nov. 
Der var speciel fokus på mulighed for større faglig samordning af linjer med samme 
linjenavn. Se også punkt 4. vedrørende oplæg til ændret /tilpasset oplæg for linjen 
International Business i Kolding og Odense. 
 

j) Skal vi /behøver vi stille PC lokaler til rådighed, eller kan vi forvente, at de studerende bare 
har egen PC med. Vores holdning er, at retningslinjerne skal være som fakultetet. 
Studienævnet har ikke brug for IT lokaler udover det, som fakultetet måtte kræve. 

 
k) Evaluering af studiepraktik i uge 43.  

Mette syntes at det var et rimeligt godt forløb, der blev gennemført. Vi kan næste år 
overveje, om vi bør lægge mere vægt på linjespecifikke forløb. 

 
l) Vedr. Mulighed for en studiestartprøve efter ny lovgivning. 

Studienævnet drøftede kort denne nye mulighed i lovgivningen. En fordel vil være at lægge 
en studiestartprøve ind før 1. oktober. Studienævnet var positiv for muligheden, og det blev 
sagt, at prøven skal være mere ambitiøs end blot at få de studerende til at møde op. Man 
kunne eksempelvis bede de studerende lave en individuel refleksion over den faglige camp. 
Elin nævnte, at de på historie har gode erfaringer med studiestartprøver. 

 
m) Undervisningsevaluering dette Efterår 2013 

På grund af lav svarprocent set nu, sender vi ud igen, og gør underviserne opmærksomme på 
problemet. 
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Udbud af cand.merc. aud. under deltidslovgivning med blended learning. 
I dette punkt deltog Niels Vogensen, SUE og prodekanerne Torben Damgaard og Jan Guldager  
 
Jesper oplyste, at han sammen med Inge har indbudt til møde med cand.merc. aud. underviserne 
den 10. december og gerne fra dekanatet vil have en tilkendegivelse omkring mulig opstart af ny 
deltids cand.merc. aud. 
Niels V. og Inge gennemgik overvejelser og planer for forløbet. 
Uddannelseslængden foreslås til 3 år + fleksibel tid til afhandlingen. Man forudsætter, at 
målgruppen er studerende med professionskendskab, dvs. studerende, der har arbejde ved siden 
af studiet.  
 
Økonomisk er prisen ikke fastlagt endnu, men tilstræbes at være overkommelig. 
Det vil være vigtigt, at underviserne får ejerskab til forløbet, og man vil have fokus på: 
- Mindre fremmøde men ikke mindre underviserkontakt 
- Blended learning med klar sammenhæng mellem synkron og asynkron, tilstedeværelse og 

fjernundervisning. 
- On-line eller tilstedeværelsesundervisning fokuserer ikke primært på gennemgang af fagstof, 

men forudsætter, at den studerende er forberedt og kan udnytte undervisningen til udvidet 
forståelse og anvendelse af den faglige viden. 

Undervisningens planlægning er en kombination af individuel forberedelse, on-line 
gruppearbejde traditionel undervisning med fysisk tilstedeværelse og on-line streaming af 
undervisningen. 
Konkret arbejder Inge og Niels med omlægning af faget Skatteret, hvor faget opdeles i nye 
blokke, hvor læringsrummet afspejler de forskellige måder at lære på med forberedelse, 
studierum, formidlingsrum, refleksion og projektrum samt læringsrum i interaktion med praksis. 
 
Torben Damgaard spurgte til, hvordan man med den aktuelle målgruppe vi sikre sig, at de er 
forberedte før forelæsningerne og ikke alene er strategiske i valg af det, de behøver at læse. 
Inge var opmærksom på, at målgruppen vil blive udfordret, men troede også på, at den nye og 
mere fleksible måde at følge uddannelsen på, vil være attraktiv for målgruppen. 
Elin bemærkede, at man måske forventer, at det sociale pres være nok til at få de studerende til 
at forberede sig, men man kunne måske også opsamle ting fra læringsrummet og teste ved 
eksamen, eks. portfolie eksamen. 
 
Jesper pointerede, at det vil være vigtigt, at branchen / støtteforeningen for cand.merc. aud. vil 
være aktive medspillere, og være med til at udbrede kendskabet til det nye set-up for 
uddannelsen. 
 
Torben Dangaard foreslog, at man kan overveje at tydeliggøre i informationen til branchen, 
hvordan disse læringstiltag kan give direkte værdi for virksomhederne. 
 
Både Torben og Jan roste oplægget, der er meget gennembearbejdet, og kan passe fint ind i det, 
vi ellers har i gang indenfor aktiverende læring. 
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Jan nævnte, at man fra mødet i ministeriet ikke har fået indtryk af, at der ville blive givet mere 
fleksible vilkår for cand.merc. aud. under den nye lovgivning, så at man med denne 
tilbagemelding skal gå i gang med den nye deltids cand.merc. aud. 
 
Konklusionen er, at vi går ud med opstart 1. sep. 2014, og at der arbejdes videre omkring 
blended learning ud fra Inges og Niels oplæg.    
 
Jesper og Kirsten vil se på rammerne for ny studieordning sammen med Helle Boeriths. 
 
Jesper vil ligeledes snart indkalde til specielt møde med vores aftagerpanel med fokus på 
cand.merc. aud. uddannelsen.  
 
Torben nævnte til slut, at vi skal have en konkret måde at beskrive, hvordan underviserne opnår 
de givne færdigheder, og hvordan de bliver gode til at bruge de givne faciliteter, så teknik bliver 
synligt og tænkt ind i forløbet, også at dette tager tid. Måske man skal ansætte studerende 
/tekniske assistenter, der kan hjælpe omkring den digitale del og det ar arbejde mere i teams. 
 

 
4) Linjebeskrivelse for Erhvervsøkonomi, HA- International Business  

Jesper har sammen med Per S arbejdet med oplægget, og det har nu en form og indhold, så han 
kan anbefale studienævnet at godkende det. 
Der ligger en fælles overordnet ramme, som vi hver i sær kan udfylde, og der er arbejdes i 
fælles kompetenceområder, ikke fag. Der er ligeledes taget højde for, at linjefag kun skal følges 
på 5. semester, hvis den studerende ikke er på udlandsophold. 
Studienævnet vil gerne have en bemærkning med omkring, at undervisningen gennemføres 
fortrinsvis på dansk, men da det er en international linje, kan der forekomme undervisning på 
engelsk. 
 

 
5) Eksamensdatoer for sommereksamen 2014  

Ændringer godkendt. 
 

6) Eksamenspensum for vintereksamen 2013/14. 
Studienævnet svarfrist den 14. dec. efterfølgende kommer det på web. 

 
 

7) Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde 
En enkelt, der af praktisk grunde er medtaget i oversigten under pkt. 8. 
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8) Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 
 
  

J.nr. Acadre Ansøgning om Uddannelse Afgørelse 

13-69767 1. årsprøve (tidsfrister) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 

13-70030 4. eksamensforsøg CM-BC Imødekommet 

13-71752 4. eksamensforsøg CM-BC Imødekommet 

13-70992 Andet ECTS Erhvervsøkonomi, IB Imødekommet 

13-71173 Deltagelse i reeksamen DKØ Imødekommet 

13-69276 
Deltagelse i reeksamen grundet 
fagoverlap CM-SE Imødekommet 

13-69277 
Deltagelse i reeksamen grundet 
fagoverlap CM-SE Imødekommet 

13-69278 
Deltagelse i reeksamen grundet 
fagoverlap CM-SE Imødekommet 

13-70974 Eksamen udenfor eksamensperioden Designledelse Imødekommet 

13-71170 Eksamen udenfor eksamensperioden CM-Aud Imødekommet 

13-71601 Eksamen udenfor eksamensperioden DKØ Delvis imødekommet 

13-71603 Eksamen udenfor eksamensperioden CM-SL Imødekommet 

13-71152 Eksamensbekendtgørelse CM-Aud Delvis imødekommet 

13-70336 Ekstra tid til eksamen CM-IVU Imødekommet 

13-70955 Fag andet campus CM-Aud Imødekommet 

13-71748 Fag andet campus CM-Aud Imødekommet 

13-71751 Fag andet campus CM-Aud Imødekommet 

13-71775 Fag andet campus CM-Aud Imødekommet 

13-70793 Faglig vurdering CM-Aud Adgang 
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13-71598 Forhåndmerit Erhvervsøkonomi, IB Godkendt 

13-70795 Forhåndsgodkendelse af fag på CBS Erhvervsøkonomi, IB Godkendt 

13-69970 Forhåndsmerit Erhvervsøkonomi, GE Afslag 

13-71846 Forhåndsmerit Erhvervsøkonomi, IB Godkendt 

13-70387 Forhåndsmerit udlandsophold - Erhvervsøkonomi, IB Godkendt 

13-69265 Frist for afl. af speciale CM-Aud Afslag 

13-69968 God. af studiephold, Ungarn CM-SL Godkendt 

13-71777 Individuel skrivning Designledelse Imødekommet 

13-71778 Mangler 1 ECTS Erhvervsøkonomi, GE Henvist til opgave 

13-70957 Merit, DK - merc CM-SE Godkendt 

13-69270 Nedskrive valgfag fra 10 til 5 ECTS CM-SL Imødekommet 

13-71604 Ny studieordning CM-IVU Imødekommet 

13-71157 Plan for uddannelse CM-SE Godkendt 

13-35004 Plan for uddannelse Erhvervsøkonomi, Enin Afslag 

13-71749 Projekt/praktikforløb CM-IVU Godkendt 

13-71600 Speciale ikke afslutter studiet CM-SL Imødekommet 

13-69981 Studieaktivitetsregler CM-Aud Betinget vejl.aftale 

13-69982 Studieaktivitetsregler Designledelse Betinget vejl.aftale 

13-70333 Studieaktivitetsregler Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 

13-70338 Studieaktivitetsregler Erhvervsøkonomi, GE Betinget tidsplan 

13-70788 Studieaktivitetsregler CM-Aud Betinget tidsplan 

13-70786 Studieaktivitetsregler CM-Aud Ingen afg. påkrævet 
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13-70958 Studieaktivitetsregler CM-Aud Ingen afg. påkrævet 

13-70959 Studieaktivitetsregler Designledelse Betinget tidsplan 

13-70960 Studieaktivitetsregler CM-Aud Betinget vejl.aftale 

13-70961 Studieaktivitetsregler CM-Aud Ingen afg. påkrævet 

13-70962 Studieaktivitetsregler CM-Aud Ingen afg. påkrævet 

13-70964 Studieaktivitetsregler CM-Aud Betinget vejl.aftale 

13-70965 Studieaktivitetsregler CM-Aud Ingen afg. påkrævet 

13-70967 Studieaktivitetsregler CM-Aud Ingen afg. påkrævet 

13-70968 Studieaktivitetsregler CM-Aud Betinget tidsplan 

13-70977 Studieaktivitetsregler CM-Aud Afventer 

13-70980 Studieaktivitetsregler CM-Aud Betinget tidsplan 

13-70987 Studieaktivitetsregler CM-Aud Betinget tidsplan 

13-71151 Studieaktivitetsregler CM-Aud Imødekommet 

13-71153 Studieaktivitetsregler CM-Aud Ingen afg. påkrævet 

13-71154 Studieaktivitetsregler CM-Aud Betinget vejl.aftale 

13-71156 Studieaktivitetsregler CM-Aud Imødekommet 

13-71597 Studieaktivitetsregler CM-Aud Ingen afg. påkrævet 

13-71169 Studieaktivitetsregler CM-Aud Betinget tidsplan 

13-71171 Studieaktivitetsregler CM-Aud Ingen afg. påkrævet 

13-71745 Studieaktivitetsregler CM-SE Betinget vejl.aftale 

13-71746 Studieaktivitetsregler CM-Aud Betinget tidsplan 

13-71750 Studieaktivitetsregler CM-IVU Imødekommet 

13-71854 Studieaktivitetsregler CM-Aud Betinget vejl.aftale 

13-71754 Studieaktivitetsregler CM-Aud Betinget vejl.aftale 

13-71755 Studieaktivitetsregler CM-SL Henvisn. til vejledning 

13-71756  Studieaktivitetsregler CM-IVU Betinget vejl.aftale 

13-71757 Studieaktivitetsregler CM-Aud Betinget vejl.aftale 
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13-71758 Studieaktivitetsregler CM-Aud Betinget vejl.aftale 

13-70984 Særlige prøvevilkår Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 

13-71155 Særlige prøvevilkår CM-SL Imødekommet 

13-71602 Særlige prøvevilkår Erhvervsøkonomi,IB Imødekommet 

13-69485 
Tidl. 13-62404 - Forhåndsgodk. af 
udlandsophold CM-SL Imødekommet 

13-70798 Valgfag CM-SE Godkendt 

13-71753 Valgfag CM-SL Delvis godkendt 

13-71776 Valgfag CM-Aud 
Betinget 
imødekommet 

13-70969 Vejleder på speciale CM-BC Henvisn. til vejledning 

13-71747 
Vejledning omkring afslutning af 
uddannelse CM-Aud Betinget godkendt 

13-69932 Vejledning v. Individuel skrivning Erhvervsøkonomi, GE Afslag 
 
 
 
 
9) Eventuelt 
 
Konstituerende møde, den 10. januar 2014 kl. 10.- 10.30. 
Ellers afholdes møder ”rullende” i næste halvår af 2014, som udgangspunkt sidste uge i måneden, 
dog næste ordinære møde tirsdag den 21. januar 2014  kl. 10.00 – 14.00. 
 
Kirsten sender kalenderindbydelse ud. 
 
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær 
 
 


