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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Onsdag den 20. marts 2013 kl. 10.00- 13.45 i lokale 1.20 
 

Tilstede: Jesper Piihl, Inge Langhave, Teit Lüthje, Elin Sørensen, Kirsten Høg 
Afbud: Alexander Steen Christensen, Tommi Skov, Josefine Munk Damgaard, Stefan Michelsen 
 
Tilstede, i øvrigt: Marianne Fræhr Thomsen, Mette Dahl Jensen, Charlotte (elev), Studieservice i 
Kolding, Mette Husum Dalstrup, faglig vejleder. 

 
 

1. Godkendelse af referat fra møde den 26. februar 2013 
Godkendt 
 

2. Meddelelser: 
• Formand, næstformand og studieleder godkendt i Fakultetet 
• Opdatering af delpolitik for studiestart 
• Valg Undervejs evaluering 

Rundsendt til alle deltagende linje- og uddannelsesansvarlige. 
• Let ændrede fagbeskrivelser for F13 godkendt i fakultetet 
• Dagsorden for møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 19. marts 2013 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, 20 marts 2013 

Information fra eksamenskontoret, omkring tilmelding til eksamen. 
Vi bør være opmærksomme på, at studerende på Strategic Entrepreneurship ikke kan 
vælge at blive eksamineret på dansk. 

       Øvrige meddelelser blev taget ad notum. 
 

3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  
• Opfølgning i relation til studieledermøde den 6. marts 2013 
Der var en del studerende, der havde henvendt sig til fakultetet om, at studiestart i august 
kunne være uhensigtsmæssigt i relation til, at det ikke være muligt at få SU. 
Udmelding omkring, at alle skriftlige eksamener fra vintereksamen 2013/14 skal være 
digitale, og at håndskrevne noter ikke mere vil kunne indgå i en besvarelse. Der påtænkes 
lavet forsøg med digital pen /Scripple. 
Studienævnet vil som konsekvens af ændringen, justere aktuelle fagbeskrivelser for E13 
omkring, at aflevering alene kan ske digitalt. Fagansvarlige på berørte fag orienteres. 

 
• Opfølgning i relation til faglig bedømmelse af ansøgere 1. april på Designledelse 
(KIH/vi har ved referats udarbejdelse set, at der er 60 1. prioritetsansøgninger på 
Designledelse, vi forventer at få relevante faglige vurderinger tilsendt til mulig opfølgning 
på SN møde den 25. april) 
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• Muligt aftagerpanel for Designledelse 
Jesper og Elin er indbudt til møde i aftagerpanelet for Designkultur og økonomi, hvor Elin 
vil præsentere Designledelse og Jesper den nye Erhvervsøkonomi, HA linje i Design. Det 
kan overvejes om det kunne være hensigtsmæssigt med fælles aftagerpanel for Design, hvor 
Designledelse også kan indgå. 
 
• Studieintro:  
Studienævnet bad Mette Husum Dalstrup komme med oplæg til program og proces for 
studieintro september 2013. Vi regner med fælles forløb første uge i september med IDEA 
som primus motor som sidste år. Derudover eget program og fællesprogram med campus 
Kolding. 

 
• Ansøgning om økonomisk støtte til virksomhedsbesøg: 
Studienævnet vil gerne styrke samspillet med erhvervslivet, og vil imødekomme 
ansøgningen med samlet 3.700 kr. 
 
• Virksomhedens økonomi, projekt i Kolding:  
Vi har af fakultetet og efter aftale med den koordinerende studieleder fået tilsagn om, at 
kunne igangsætte en campus specifik udvikling af fællesfaget Virksomhedens økonomi. 
Faget vil kunne udarbejdes med egen fagbeskrivelse, men skal leve op til den overordnede 
beskrivelse af faget ifølge studieordningen. Forsøget er godkendt til at køre i 2 år. Kirsten 
følger op i relation til indkaldelse af fagbeskrivelse og sørger for sammen med Anna for en 
bemærkning i studieordningen for Erhvervsøkonomi, HA om faget. 
Vi håber på, at Frederik Zachariassen vil være fagansvarlig for faget.  

 
4. Godkendelse af endelige eksamensdatoer for sommereksamen 2013. 

Studienævnet kunne på nær et par eksamener godkende de endelige eksamensdatoer for 
sommereksamen 2013 (disse to datoer er efterfølgende rettet) 
 
Flere fra studieservice spurgte til, hvorfor det var nødvendigt at udmelde de foreløbige 
eksamensdatoer for januar eksamen 2013 så tidligt som i april. En så tidlig udmelding giver ofte 
anledning til flere senere ændringer. 
De givne udmeldingsdatoer er fakultetsbestemt, men studienævnet vil gerne støtte op om, at 
eksamensdatoer, der udmeldes i april, skal forstås som fastlagte, og underviserne respektere 
dette.  
Det blev derfor foreslået studieservice at de efter studienævnets anbefaling gør undervisere 
/eksaminatorer opmærksomme på, at de skal melde tilbage omkring mulighed for eksamen på et 
foreslået tidspunkt. Og bliver der ikke meldt tilbage, vil den foreslåede eksamensdato blive 
betragtet som fastlagt. 
Kirsten og studieservice kan snakke sammen om proceduren. 
 
 

5. Arbejdsdeling omkring gennemlæsning af de indkomne fagbeskrivelser for E13 
De aktuelle indkomne fagbeskrivelser lægges i DISKEN til studienævnets videre gennemsyn. 
Svar for bemærkninger er 16. april 2013. Den 19. april er evt. tvivl afklaret med fagansvarlig. 
Endelig godkendelse den 25. april på studienævnsmødet. 
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Fagskrivelser, vi skal sende i høring hos andre studienævn, behøver ikke afvente en 
godkendelse i eget studienævn først. Kirsten sender ud med høringsfrist for tilbagemelding 23. 
april, så eventuelle bemærkninger kan komme med på eget studienævnsmøde den 25. april. 
 

6. Høring vedr. ændret kompetencebeskrivelse for Erhvervsøkonomi, HA samt cand.merc. 
og høring vedr. fagbeskrivelserne: 

• Bachelorprojekt 
• Kandidatspeciale, cand.merc. 

Ingen kommentarer fra vores studienævn. 
 
7. Ændring af kompetencebeskrivelser for cand.merc. linjer i Kolding cand.merc. aud. og 

Designledelse  
• Herunder tillæg til studieordning /profil vedr. kompetencesammenkædning og faglig 

progression i uddannelserne. 
 Aktuelle kompetencesammenkædninger og figurer vedr. faglig progression blev godkendt af 
studienævnet.  
(de 4 x cand. merc. linjer samt Designledelse og cand.merc.aud). 
Kirsten sender til fakultetets godkendelse /orientering. 

 
8. Høring vedr. eksamensklage 
Høringssvarsforslag fra Jesper vedr. klage omkring eksamensforhold på faget tværfaglig projekt 1 
blev godkendt af studienævnet. Kirsten har videresendt til fakultetet. 

 
9. Drøftelse af ajourføring af vores retningslinjer for skriftlige opgaver. 
Grethe Heldbjerg havde opfordret studienævnet til en let revidering af gældende retningslinjer for 
skiftlige opgaver ikke mindst set i lyset af det stigende behov for at referere til litteratur, kilder m.v. 
på web sider. Studienævnet tog forslaget op, og Elin arbejder videre med revidering af 
retningslinjerne med henblik på en godkendelse på et senere møde i studienævnet. De nye 
retningslinjer skal have virkning fra 1.sep. 2013. 
 
10. Censorindberetninger, vintereksamen 2012/13 
De indkomne censorindberetninger fra fag og specialer over vintereksamen 2012/13 var til 
gennemsyn i studienævnet. Der var for ingen af indberetningerne noteret nogen form for afvigelser i 
relation til opfyldelse af krav vedr. tilgængelighed af studieordninger, pensumlister m.v., og de 
studerendes faglige niveau blev vurderet som tilfredsstillende i forhold til de stillede krav. Der var 
ingen bemærkninger og kommentarer i øvrigt. 
Studienævnet tog derfor censorindberetningerne til efterretning. 
 
 
11. Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde 

• 13-4905: Ansøgning om særlige eksamensforhold, imødekommet. 
• 13-13326:Ansøgning om opgavebesvarelse på engelsk, imødekommet 
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12. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
 
Vedrørende eksamensforhold: 
 

1. årsprøve og mere end 3 eksamensforsøg: 
• 13-12025: Ansøgning om 4. gangsforsøg, Organisation, BSc.merc. Generel. Imødek. 
• 13-12019: Ansøgning om 4. gangsforsøg, Organisation, BSc.merc. Enin. Imødek. 
 
Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 
• 13-12039: Ansøgning om eksamen udenfor sæson, BSc.merc. Generel. Afslag 

 
Individuel besvarelse: 
• P.t. ingen 
 

 
Særlige eksamensforhold: 
• 13-12036: Ansøgning om særlige prøvevilkår, BSc.merc. IB. Imødek. 

 
Vedrørende dispensation fra studieaktivitetskrav i studieordning  

• 13-12046: Ansøgning om dispensation vedr. studieaktivitetsregler. Designledelse. Imødek. 
• 13-12013: Ansøgning om dispensation vedr. studieaktivitetsregler, CM-SL. Imødek. 

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

• 13-12038: Ansøgning om fag på andet campus, CM-Aud. Imødek. 
• 13-12021: Ansøgning om skift af fag, BSc.merc. IB. Imødek. 
• 13-13372: Ansøgning om godkendelse af plan for uddannelse. Imødek. 

 
Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen og andet vedr. speciale: 

• 13-12157: Ansøgning om specialeskrivning med studerende fra andet universitet, CM-IVU. 
Bedt om yderl. Opl. 

• 13-12040: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen.CM-Aud. Imødek. 
• 13-13371: Ansøgning om at yderligere afleveringsfrist for specialet, Designledelse. Imødek. 

 
 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 
 

• 13-12045: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, Designledelse, Afventer 
• 13-12047: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, CM-SL. Godkendt. 
• 13-12041: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, BSc.merc. Generel. Godkendt. 
• 13-12015: Ansøgning om merit, DK, Designledelse. Godkendt. 
• 13-12014: Ansøgning om merit, DK,. Designledelse. Godkendt. 
• 13-12044: Ansøgning om merit, DK, Designledelse, Afslag. 
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• 13-12035: Ansøgning om merit fra udlandsophold, Designledelse, godkendt. 
• 13-12043: Ansøgning om merit fra udlandsophold, Designledelse. Godkendt. 
• 13-12717: Ansøgning om merit fra PBA i jordbrugsøkonomi., Afslag. 
• 13-12047: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, CM-SL Godkendt. 
• 13-13370: Ansøgning om merit for markedsf. Økonom, kommende BSc.merc. Design. 

Viderehenvist. 
 

Vedrørende valgfag og praktik: 
• 13-12042: Ansøgning om godkendelse af praktikforløb, Designledelse, Godk. 
• 13-12159: ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE, Godk. 
• 13-13364: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE, Godk. 
• 13-13366: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE, godk. 

 
 

Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 13-4370: Faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse, adgang u. supp. 
• 13-4700: Faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse, adgang u. supp. 
• 13-12029: Faglig vurdering vedrørende optagelse på CM-Aud, supp. Anvist. 
• 13-12026: Faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse, adgang u. supp. 
• 13-13373: Faglig vurdering vedr. optagelse på Designledelse, adgang u. supplering. 
 

 
Vedrørende tilmelding efter frist: 

• 13-12146: Ansøgning om tilmelding til undervisning efter frist, CM-IVU. Imødek. 
 
13. Eventuelt 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  
 
 
 
 


