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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Torsdag den 25. april 2013 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 
 
Tilstede: Jesper Piihl, Inge Langhave, Elin B. Sørensen, Teit Lüthje, Josefine Munk Damgaard, 
Tommi Skov, Kirsten Høg 
 
Afbud: Alexander Steen Christensen, Stefan Michelsen 
 
Tilstede, studieservice: Lone Mølgaard Rasmussen 
 
 

1. Godkendelse af referat fra møde den 20. marts 2013 
Godkendt. 
 

2.  Meddelelser: 
• Brug af digital pen til eksamen 

Håndskrevne bilag er ikke mere tilladt fra vintereksamen 2013/14. Det er i princippet de 
studerendes ansvar selv at vælge digital metode, men der vil i et par fag på 
Erhvervsøkonomi, HA blive arbejde med den digitale pen. 

• Cand.merc. aud. studieordning godkendt i fakultetet 
• Studieordning for Designledelse godkendt i studienævnet 
• Cand.merc. studieordning godkendt i fakultetet 
• Equis studenterrapport 
• Campusrådsmøde, drøftelse om åbent hus. 

Samme model fortsætter næste år. 
• Høring vedr. fællesfag på Erhvervsøkonomi, HA 
• Plan og projekt film med studerende 
• Referat fra campusrådsmøde i Kolding 
• SDC uddannelser 
• Studenterindflydelse, ændret spørgeskema 
• Studieordninger for gæstestuderende 
• Udenrigsministeriets prisopgave 2013 samt nyhedsbrevet Denmark Digest 
• Ansøgninger kandidat uddannelser, sep. 2013 
• KOT optagelse til bachelor 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, 16. april 
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 9. april 
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, 20. marts  
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, 19. marts 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, 16. april 
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3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Opfølgning i relation til studieledermøde den 24. april 2013 
- Studerende i centrum, evt. fælles studiestart. Meldingen er, at vi er i godt i gang 

med vores camp ide på Erhvervsøkonomi, HA og vil fortsætte med denne. 
- Forskningsbaseret undervisning.  

Jesper og Torben har foreslået, at vi stiller os frem overfor SUE, og præsenterer 
hvordan vi underviser i Kolding ud fra nogle konkrete fag, og SUE kan så 
forholde sig kritisk til det. 

-  
 

• Opfølgning i relation til faglig bedømmelse af ansøgere, Designledelse 
Elin og Kirsten fortsætter med vurderingerne efter studienævnsmødet. Der er indkommet 
67 ansøgninger, heraf har vi 36 til faglig vurdering. Vi påregner, at alle ansøgere, der 
opfylder adgangskriterierne vil kunne blive optaget. Der lukkes for yderligere optagelse 
til 1.sep. 2013. 
 

• Orientering fra institutrådsmøde, IER den 17. april 2013 
Teit er VIP medlem / næstformand i institutrådet. Kirsten er også medlem fra 
sekretariatsgruppen. Der blev bl.a. drøftet forretningsorden og at det kunne være 
hensigtsmæssigt på kommende møder at arbejde med temaer. Tema for det 
næstkommende møde er det nye byggeri.  

• Samlæsning og samarbejde med den nye bachelor i Negot, Turisme i Kolding 
Vi er sammen med den uddannelsesansvarlige og Negot studienævnet ved at få 
brikkerne på plads til den kommende opstart den 1. sep. 2013 i Kolding. Vores samlæste 
fag er sendt i høring. 
Jesper og Janne er ved at se på den fremtidige uddannelse med forventet opstart 1.sep. 
2015. 

• Undervisningsevaluering af fag, Efterår 2012 
Vi vil arbejde med at få større svarprocent næste gang. Uhensigtsmæssigt, at vi ikke kan 
evaluere samlæste fag, men regner med dette vil blive udbygget i systemet senere. 
 

• Erhvervsøkonomiske fælles problemstillinger 
Det er i den erhvervsøkonomiske studielederkreds rejst spørgsmål om vi: 

i. Bør have fælles kompetencebeskrivelse (eller linjebeskrivelse) for linjer af 
samme navn på Erhvervsøkonomi, HA  

ii. Omfanget /praktik forløb i relation til projektet International Brainstormers 
Punkterne videredrøftes. 
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4. Endelig godkendelse af fagbeskrivelser for Efteråret 2013. 
Bemærkninger til enkeltfag: 
 
Salg og kunderelationer: ønske om eksamen i uge 49. Afslag, ønsket begrundes med at fagets 
undervisning afsluttes i november og eksamen i januar opleves som for langt fra 
undervisningens afslutning. Studienævnet vurderede at genen for andre fag ved at placere 
eksamen uden for termin overstiger fordelene i det konkrete fag for en tidligere 
eksamensafvikling. 
Quantitative analysis, nyt valgfag på cand.merc. linjerne. Fagbeskrivelse skal udbygges. 
Tværfaglige projekter: vi har taget udgangspunkt /ændring med i relation til den eksamensklage, 
der kom ind omkring eksamensformen på det tidligere fag. 
Virksomhedens ressourcestyringsstyringssystemer: Lavet væsentligt om med mere IT. 
Forandringsledelse: I princippet godkendt, men der skal efterfølgende drøftes progressionen i 
relation til faget på bachelorniveau af samme navn. 
Fagene på cand.merc. aud. Er godkendte, men man kunne overveje at tydeliggøre fagenes 
indhold i relation til etik, bæredygtighed m.v.  
Fagene: Økonomistyring og Internt regnskab Vi beder den fagansvarlige om, at få etik m.v. ind. 
Udvikling af forretningsideer (specielt på designledelse), Elin snakker med Kristian omkring 
specifikke problemstillinger for designledergruppen. 
 
Følgende fagbeskrivelser blev godkendt for Efterår 2013:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Organisation  
Administrative systemer  
Afhandling, registreret revisor  
Business to Business marketing  
Coaching  
Corporate ethics  
Designanalyse  
Designjura i strategisk perspektiv  
Designkommunikation  
Designproces  
Doing Entrepreneurship Research  
Entreprenørskab og erhvervsøkonomiske beslutninger  
Entreprenørskab og ledelse (entreprenørskab)  
Erhvervsret  
Facilitering  
Finansiering, Generel (finansiering)  
Finansiering og vækst (finansiering)  
Forandringsledelse  
Forandringsledelse (merc, kolding)  
Global handel og produktion  
HRM  
Idea Generation  
Innovationsprocesser i praksis  
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Interkulturel kommunikation, kultur og ledelse  
International Feltstudier  
International forretningsudvikling  
Internationalization and growth  
Internship  
Internt regnskab, økonomistyring og præstationsmåling  
Intra- and Entrepreneurship Theory and Policy  
Kandidatspeciale - Cand.merc.Aud.  
Kandidatspeciale - Designledelse, cand.mag.  
Kommunikation i den internationale virksomhed  
Koncernregnskab og -revision  
Metode og metodevalg  
Organisation med videnskabsteori  
Organizational English in a global context   
Place Branding and Management  
Project Management  
Projektledelse  
Regnskab  
Rekonstruktionsret  
Relations- og servicemarketing  
Salg og kunderelationer  
Science Theory, Supplementing Course, M.Sc. in Business Administration  
Skatteret  
Strategi   
Strategisk ledelse af vækstprocesser  
Strategisk regnskabsanalyse og virksomhedsvurdering  
Studieophold  
Studieophold i virksomhed  
Suppleringsfag i Finansiering  
Suppleringsfag i internt regnskab  
Suppleringsfag i Organisation  
Supply Chain Management  
Tværfagligt projekt 1  
Tværfagligt projekt 3  
Udvikling af forretningsideer  
Udvikling af nye forretningsideer  
Videnskabelige Undersøgelsesprocesser  
Videnskabsteori og metode  
Virksomhedens information- og videnressourcer  
Virksomhedens informationssystemer  
Virksomhedsanalyse i internationalt perspektiv  
Virksomhedsetablering  
Virksomhedsprojekt  
Visuel analyse   
Værdiansættelse samt køb og salg af virksomheder  
Økonomistyring  
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5. Drøftelse af læseplaner for uddannelser og fag, Efterår 2013 

Jesper oplyste, at rektor på rektors studieledermøde har meldt ud, at undervisning kan finde sted 
mellem kl. 8 og 18 af hensyn til bedre udnyttelse af lokalekapacitet. Det er den ramme, der kan 
skemaplanlægges efter. 
 
Studienævnet anerkender rammen, men henstiller til, at der skal være konkrete begrundelser for 
at bringe ydertimerne i anvendelse i den lokale planlægning. Særligt af hensyn til studerende, 
der pendler. 
 
De foreløbige læseplaner tilsendt fra studieservice godkendt. 
Kirsten og Jesper har sammen med studieservice drøftet mulighed for brug af booking systemet 
Time-edit til visning af læseplaner på web. Kirsten arbejder videre med sagen sammen med 
studieservice. 
 

6. Procedure for undervisningsevaluering, Forår 2013. 
Tidpunkt: Efter eksamen (en uge efter karakteren er offentliggjort) 
Spørgsmål: de samme som sidst (da vi brugte evaluering efter eksamen) 

 
7. Ansøgning fra underviser vedr. indleverede gruppeopgaver på faget Innovation 

Vi accepterer at der kan afleveres en indholdsfortegnelse fra de studerende, der præciserer 
arbejdsdelingen på gruppeopgaven, da det har været lidt uklart, hvad der er informeret ud i 
undervisningen omkring den individualiserede gruppeopgave. 
  

8. Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde 
• 13-19516: Ansøgning om digital eksamen, Supp. Fag. Imødekommet. 
• 13-19824: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af valgfag, CM-SE, godkendt. 

 
9. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
Vedrørende eksamensforhold: 
 

1. årsprøve og mere end 3 eksamensforsøg: 
• 13-20310: Ansøgning om 4. gangsforsøg, BCs.merc. Enin. Imødekommelse 
• 13-20430: Ansøgning om 4. gangs forsøg, CM-Aud. Afslag 
• 13-20564: Ansøgning om 4. gangsforsøg, Designledelse. Imødekommelse. 
• 13-20620: Ansøgning om 5. gangsforsøg, BSc. Merc. Enin, Afslag. 
 
Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 
• ingen 

 
Individuel besvarelse: 
•  ingen 

 
Særlige eksamensforhold: 
• 13-20422: Ansøgning om forlænget eksamenstid, CM-Aud.Imødekommet. 

 
Vedrørende dispensation fra studieaktivitetskrav i studieordning  



Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding 
7. maj 2013 

 6 

13-20311: Ansøgning om dispensation i relation til regler om studieaktivitet, BSc.merc. GE. 
Imødekommet med plan for uddannelse.Vedrørende uddannelsesforhold, fag, linjer og 
studieordninger: 
 
    Fag på anden campus – skift af fag på uddannelse/linje: 

• 13-20309: Ansøgning om godkendelse af plan for uddannelse, BSc.merc. Enin. Plan skal 
udarbejdes med fag for semestre. Henvisning til faglig vejleder. 

• 13-19825: Ansøgning om godkendelse af plan for uddannelse, BSc.merc. merit. Godkendt. 
 
Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen og andet vedr. speciale: 

• Ingen p.t. 
 
 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 
 

• 13-20424: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag, DK, CM-SE. Godkendt. 
• 13-20318: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag, DK, CM-Aud. Godkendt, 
• 13-19840: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, CM-SE. 

Godkendt. 
• 13-20315: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. GE. 

Godkendt. 
• 13-19814: Ansøgning om ændret forhåndsmerit for fag på udlandsophold, CM-IVU. 

Godkendt. 
• 13-19815: Ansøgning om ændret forhåndsmerit for fag på udlandsophold, CM-IVU. 

Godkendt. 
• 13-20437: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, VM-SE. 

Godkendt. 
• 13-19845: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. IB. 

Godkendt. 
• 13-20058: Ansøgning om merit, DK, Supp. Fag.Godkendt. 
• 13- 20317:Ansøgning om merit, DK, Supp. Fag. Godkendt. 
• 13-20314: Ansøgning om merit, DK, CM-BC. Godkendt. 
• 13-19823: Ansøgning om merit fra anden kandidatuddannelse, CM-BC. Godkendt. 
• 13-20484: Ansøgning om merit for fag på udlandsophold, BSc.merc.IB. Godkendt. 
• 13-19827: Ansøgning om merit for fag på udlandsophold, BSc.merc. GE. Godkendt. 
• 13-19826: Ansøgning om merit for fag på udlandsophold, BSc.merc. IB. Godkendt. 
• 13-20426: Ansøgning om merit for fag på udlandsophold, BSc.merc. IB. Godkendt. 
• 13-20435: Ansøgning om merit for fag på udlandsophold, BSc.merc. IB. Godkendt. 

 
 

Vedrørende valgfag og praktik: 
• 13-20481: Ansøgning om godkendelse af projektorienteret forløb, Designledelse. Godkendt. 
• 13-20433: Ansøgning om godkendelse af projektorienteret forløb, CM-SE. Godkendt. 
• 13-19813: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE. Godkendt. 
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Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 13-19846: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-Aud med bachelor i 

DKØ. Supp. anvist. 
• 13-19819: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-Aud  med en HA-jur (gl. 

ordning).Adgang uden supplering. 
• 13-19816: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optageles på Designledelse. Adgang uden 

supplering. 
 
Vedrørende tilmelding efter frist: 

• 13-20313: Ansøgning om tilmelding efter frist, CM-IVU. Imødekommet. 
 

 
10. Eventuelt 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  


