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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 
Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Elin Brandi Sørensen, Inge Langhave, Tommi Skov, Alexander 
Steen Christensen, Kirsten Høg 
Afbud: Josefine Munk Damgaard, Stefan Michelsen 
 
Tilstede, studieservice: Mette Dahl Jensen og Charlotte (Elev i studieservice) 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 21. januar 2013 

Godkendt 
 

2. Meddelelser: 
• Fakultetets rammer og regler for uddannelse 
• Incitamenter til fremme af undervisningen og god undervisning 
• Høring om forslag til nye optagelsesformer 
• Invitation til seminar om uddannelsessamarbejde med vækstlande 
• Reeksamen i Supply Chain Management- ændret eksamensform 
• Svar fra fakultetet vedr. mulig semesterstart 1.august. 
• Undervisningsprisen 2013 
• Vejledningscentrets og karrierecentrets arrangementer dette forår 
• Ændring i frister og procedure fra D.i.K i forbindelse med udlandsophold 
• Vedr. mulighed for udvidelse af ECTS ramme 
• Eget sendt materiale vedr. tematisk tilsyn, inkl. Høringssvar på sp. 5-9. 
• Referat fra ordinært møde i studienævn for EØ i Sønderborg 
• Referat fra ekstraordinært møde i studienævn for EØ i Sønderborg, den 3. feb. Vedr. 

tematisk tilsyn. 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi, den 26. feb. 2013 i Odense 
 

Der var i studienævnet en opfølgende drøftelse i relation til den udsendte høring omkring 
”incitamenter til fremme af undervisningen og god undervisning”. 
Oplægget lægger bl.a. op til et kollegium (CEUS) for specielt gode undervisere og en organisatorisk 
ramme omkring incitamentstruktur, der belønner god undervisning med et tydeligt fokus på de 
studerendes læring. 
Studienævnet anerkendte vigtigheden af fokus på den gode undervisning, men kunne se problemer 
omkring opbygning af en struktur, der nemt vil kunne blive opfattet som et parallelt system til 
forskning. Studenævnet ser det vigtigt, at integrere de to områder forskning og undervisning – mens 
oprettelsen af et parallelt system kan trække i retning af en opdeling af vip-personalet mellem 
undervisere og forskere, hvor personale, der snævert følger et forskningsspor får mulighed for aktivt 
at definere sig væk fra undervisningsudvikling ved at overlade dette til medlemmer af CEUS. 
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Det er vigtigt at opbygge værktøjer til god undervisning, der kan nå bredt ud, gerne 
”mikro”motivation, der kan appellere til mange. Man kunne også med fordel inkludere normer for 
fagansvar. 
 
Øvrige meddelelsespunkter blev taget ad notum. 
 

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Adgangsbegrænsning på cand.merc. fra 2014 (nu offentliggjort med tal for optag på 
egne linjer i Kolding) 
Vi har lagt en max. optagelsesramme på 60 studerende pr. linje for de 3 dansksprogede 
linjer og 75 for Strategic Entrepreneurship. 
 

• Tutor og lejrtræning /RUS arrangement for 2013 i Kolding. 
Studienævnet vil lægge op til, at tutor og intro lejr arrangementer sker i regi af campus 
Kolding. Vi kontakter campus omkring arrangementet. 
 

• Drøftelse af IT-anvendelse på vores uddannelser. Hvordan ser det ud fra vores 
studerendes vinkel. Punktet afventer  
 

• Ændret vurdering vedr. krav om videnskabsteori på cand.merc. giver det anledning til 
ændringer på cand.merc.aud. 
På cand.merc. er kravet til videnskabsteori ændret, således at dette alene kræves for 
bacheloruddannelser, der ikke er forankret ved et universitet, dog vil man checke for 
videnskabsteori i uddannelser udenfor det samfundsvidenskabelige område. 
Studienævnet besluttede at gøre tilsvarende på cand.merc.aud.  

 
• Status efter møde om uddannelsesberetning cand.merc. aud. 

Drøftelserne på mødet om uddannelsesberetning blev kort præsenteret, og vil indgå i det 
fortsatte arbejde med udvikling af uddannelsen. 

 
• Ambitionsreform 

Der har været afholdt mødet mellem de erhvervsøkonomiske studieledere og SUE den 7. 
februar hvor fremtidige indsatsområder blev drøftet i en balanced scorecard ramme med 
opstilling af prioriterede indsatsområder. 
 
Studienævnet følger med interesse arbejdet og havde tillige drøftelse omkring 
undervisningsdesign og styrket samspil med praksis i flere kurser. 
 

• Nye linjeansvarlige 
Instituttet har indstillet følgende nye linjeansvarlige: 
- Kent Wickstrøm Jensen, cand.merc. Styring og ledelse 
- Frederik Zachariassen, Erhvervsøkonomi, HA- Generel. 
Indstillingen fra instituttet blev godkendt af studienævnet. 
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4. Forslag til ændringer i fagbeskrivelser   
• Coaching 
Nogle studerende har henvendt sig til studienævnet omkring mulighed for afholdelse af 
eksamen umiddelbart efter undervisningens afslutning. 
Studienævnet besluttede at sætte ordinær eksamen til april 2013, men da juni tidligere er 
meldt ud, vil dette eksamenstidspunkt blive bibeholdt som reserve, såfremt juni eksamen 
skulle give problemer for nogle studerende. Reeksamen i august. 
(Jesper har efterfølgende aftalt eksamen med underviserne, og Kirsten har givet information 
til studieservice og fakultet). 
Man bør overveje fremover at starte undervisningen op sidst i semestret, så eksamen ikke 
forstyrrer undervisningen på de øvrige hold. 
 
• Internationalt virksomhedssamarbejde 

Eksamen ønskes flyttet til midt i maj, da en underviser /eksaminator går på barsel. 
Studienævnet godkendte en flytning til 30-31. maj. 
 

• Projektledelse og innovation (først aktuelt F14) 
Revideret fagbeskrivelse godkendt med mindre litteratur anvist, da faget skal tilpasses til 
DKØ.  
 

• Marketing. 
Mindre ændringer i relation til at gøre faget mere virksomhedsorienteret.  
Godkendt. 
 

• Sumerschool i finansiering: Vi afventer afmelding med institut og underviser omkring 
mulighed for udbud i august 2013. 
 

 
5. Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde 

• 13-3493: Ansøgning om andet sprog til eksamen, BSC.merc. Imødekommet 
• 13-3494: Ansøgning om deltagelse i eksamen på reeksamenstidspunkt, Cand.merc. 

Imødekommet 
• 13-3091: Ansøgning om deltagelse i eksamen på reeksamenstidspunkt, Cand.merc. 

Imødekommet 
• 13-3088: Ansøgning om særlige prøvevilkår, BSc.merc. GE. Imødekommet. 
• 13-3492: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist, BSc.merc. GE 
• 13-3833: Ansøgning om deltagelse i reeksamen, BSc.merc. Imødekommet. 
• 13-4369: Ansøgning om deltagelse i reeksamen, BSc.merc. Imødekommet. 
• 13-4463: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSC.merc. Enin. 

Godkendt. 
• 13-4460: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSC.merc. Enin. 

Godkendt. 
• 13-4023: Ansøgning om særlige prøvevilkår, CM-SL, imødekommet. 
• 13-4033: Ansøgning om særlige prøvevilkår, CM-SL, imødekommet 
• 13-4183: Ansøgning om tilmelding til reeksamen efter frist, Imødekommet. 
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• 13-4181: Ansøgning om tilmelding til reeksamen efter frist, Imødekommet. 
• 13-3646: Ansøgning om tilmelding til reeksamen efter frist, DL, imødekommet 

 
6. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
 
Vedrørende eksamensforhold: 
 

1. årsprøve og mere end 3 eksamensforsøg: 
• 13-3490: Ansøgning om 4. gangsforsøg, BSc.merc. VØ. Imødekommet 
• 13-3491: Ansøgning om 4. gangsforsøg, BSc.merc. VØ. Imødekommet 
• 13-3092: Ansøgning om 5. gangsforsøg, kandidatspeciale, cand.merc. Imødekommet, 

bevilget 3 mrd. 
• 13-4034: Ansøgning om 4. gangsforsøg, BSc.merc. GE, Projektledelse. Imødekommet 
 
Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 
• 13-3069: Ansøgning om deltagelse i eksamen på reeksamenstidspunkt, BSc.merc. Imødek. 
• 13-3485: Ansøgning om deltagelse i reeksamen /brug af tidl. givet 5. gangs forsøg, 

BSc.merc. Aslag. 
• 13-3489: Ansøgning om deltagelse i reeksamen med anden eksamensform, BSC.merc. 

Afslag 
• 13-3495: Ansøgning om mulighed for at erstatte afleveret forkert eksamensopgave, 

BSc.merc 
• 13-4472: Ansøgning om deltagelse i eksamen udenfor eksamensperiode, CM-IVU, afslag 
• 13-4464: Ansøgning om deltagelse i eksamen udenfor eksamensperiode, CM-SL, Imødek. 
• 13-4483: Ansøgning om deltagelse i eksamen udenfor eksamensperiode, CM-SL, Imødek. 

 
Individuel besvarelse: 
• 13- 4474: Ansøgning om individuel besvarelse, BSc.merc. Imødek. 

 
Særlige eksamensforhold: 
• P.t. ingen til behandlet, nogle formandsbehandlet, se pkt. 5 

 
 
Vedrørende dispensation fra studieaktivitetskrav i studieordning  

• 13-4480: Ansøgning om genoptagelse på uddannelse, CM-SL. Betinget imødek. 
• 13-4458: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetsregler i studieordning, CM-SL, 

betinget imødek. 
• 13-4487: Ansøgning om genoptagelse af uddannelse, CM-SL, betinget imødek. 

 
 
Vedrørende uddannelsesforhold, fag, linjer og studieordninger: 
 
    Fag på anden campus – skift af fag på uddannelse/linje: 

• 13-3487: Ansøgning om godkendelse af plan for uddannelse, BSc.merc. Merit. Godk. 
• 13-3004: Ansøgning om skift af campus, CM-Aud. Godk. 
• 13-3677: Ansøgning om fag på anden campus, CM-Aud. Imødek. 
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• 13-4028: Ansøgning om skift af linje/campus, BSC-merc.Imødek. 
• 13-4190: Ansøgning om skift af fag, BSc.merc. Merit.Imødek. 
• 13-4031: Ansøgning om skift af fag, BSc.merc. GE, Imødek. 
• 13-3824: Ansøgning om skift af linje/campus, BSC-merc.Imødek. 

 
Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen og andet vedr. speciale: 

• 13-3094: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, CM-SL, Imødek. 
• 13-3097: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, CM-SL, Imødek. 
• 13-4508: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, CM-Aud, Imødek. 
• 13-4626: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, CM-Aud. Afslag 
• 13-3831: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, Designledelse, 

Imødek. 
• 13-4627: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, CM-Aud, Afslag. 

 
 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 
 

• 13-3095: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit, DK, Cand.merc. Godk. 
• 13-3089: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc.GE, 

Godk. 
• 13-3549: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. IB, 

Godk. 
• 13-4470: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. GE, 

Godk. 
• 13-4477: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, BSc.merc., Godk. 
• 13-4185: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, Cand.merc., Godk. 
• 13-4178: Ansøgning om merit, DK, CM-Aud, Godk. 
• 13-4368: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc.merc. IB, godk. 
• 13-4016: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSC.merc.IB, godk. 
• 13-4027: Ansøgning om merit for udlandsophold, CM-IVU, godk. 
• 13-4486: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc.merc. IB, godk. 
• 13-4484: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc.merc. IB, godk. 
• 13-4485: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc.merc. IB, godk. 
• 13-4633: Ansøgning om merit, DK, jordbrugsøkonom til Erhvervsøkonomi, HA, Afslag 
• 13-4633: Ansøgning om merit fra cand.Negot til cand.merc. SE, delvis godk. 

 
Vedrørende valgfag og praktik: 
• 13-3009: Ansøgning om godkendelse af valgfag, BSc.merc. Enin. Godk. 
• 13-3831: Ansøgning om godkendelse af valgfag, Designledelse, godk. 
• 13-3095: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SL, godk. 

 
 

Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 13-3486: Ansøgning om faglig vurdering vedr. adgang til Designledelse, Adgang. 
• 13- 3488: Ansøgning om faglig vurdering vedr. adgang til Designledelse, afslag da mgl. 

bachelor 
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• 13-2850: Ansøgning om faglig vurdering vedr. adgang til Designledelse. Adgang u. supp. 
 

 
Vedrørende tilmelding efter frist: 

• P.t. ingen.  
 
 
7. Eventuelt 

 
Fagbeskrivelsesforberedende møde den 10. el. 11. april 2013 (aftales på mødet den 20. marts, 
hvor vi også laver køreplan for hvem der gør hvad omkring at se fagbeskrivelserne igennem ) 
Vi beder i forbindelse med indkaldelse af fagbeskrivelser de fagansvarlige være opmærksom på: 

- Inkludere CSR /Etik, jf. meddelelse fra Anna 
- Huske at påføre litteratur (gerne så dette svarer til pensum) 
- Præcisere /checke bedømmelsesform. 

 
Der har været kritik omkring en meget sent udmeldt karakter på et af fagene på Designledelse. 
Studienævnet beklager den for sent udmeldte karakter og vil sammen med studieservice tage op, 
hvordan man i fremtiden kan checke op omkring evt. rykning for eksamenskarakter. For det 
aktuelle fag, blev tidspunkt for reeksamen dog flyttet til den 28. februar for at prøve at højde for 
mulig tid til forberedelse til reeksamen. 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  


