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Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Fredag den 23. aug. 2013 kl. 12.00- 15.00 i lokale S.35 
 
Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Elin B. Sørensen, Tommi Skov, Kirsten Høg og Lene Albæk 
Jensen 
Afbud: Inge Langhave og Stefan Michelsen 
 
Tilstede i øvrigt: Mette Husum Dalstrup (faglig vejleder). 

 
1) Godkendelse af referat fra møde den 2. juli 2013  

 
2) Valg af ny næstformand 

Alexander Steen Christensen har meddelt, at han på grund af udlandsophold på uddannelsen 
ikke kan deltage i studienævnsarbejdet mere i dette år /valgperioden ud.  
Tommi Skov er den nye næstformand. 
Der arbejdes på at skaffe substitutter for Alexander samt Josefine. 
 

3)  Meddelelser: 
• Meritankenævnets afgørelse vedr. klagesag (1329159) 
• Ny sekretariatsleder for de erhvervsøkonomiske censorkorps 
• Særlig tiltag vedrørende studiestart 
• Afrapportering af taxameterløft 
• Schultz og uddannelsesguiden 
• Opdatering af samfundsvidenskabs internationale folder 
• Vedr. Valg 2013 og indkaldelse af evt. ændring i nuværende studienævnsstuktur 
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, den 17. juni 
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, den 17. juli 

Meddelelserne blev taget til efterretning. 
 
4) Studienævnets strategi og udviklingsområder  

a) Kommende uddannelsesdag for erhvervsøkonomi. 
Temaet for dagen den 4. sep. er ”Bærende principper for undervisning og læring”. 
Studienævnenes formænd og næstformænd er indbudt til dagen. 
 

b) Kommende uddannelsesdag for cand. merc. aud. Kolding. Den 11. sept. afholdes 
uddannelsesdag for cand.merc.aud i Kolding. Målet er at drøfte faglig profil på tværs af fag. 
Vi forventer yderligere at afholde en dag i februar 2014 mhp. drøftelse af konsekvenser 
vedr. den nye universitetslov i relation til fuldtidsforløb og fleksible forløb. Det forventes at 
invitere medlemmer af aftagerpanelet med særlig interesse og indsigt i cand.merc.aud.  
 

c) Kommende møde i det erhvervsøkonomiske aftagerpanel 
Der er mød i aftagerpanelet den 18. sep. Foreløbig dagsorden er på aftagerpanelets web 
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sider. 
 

d) Optag og studiestart, sep. 2013 
På nær cand.merc. linjen Strategic Entrepreneurship, har vi et pænt optag på vores 
dansksprogede cand.merc. linjer samt cand.merc. aud. og Designledelse samt specielt på 
Erhvervsøkonomi, HA og meritordningen. 
 

e) Dimmittend undersøgelse Designledelse 
Der igangsættes et arbejde med henblik på at få etableret et alumnenetværk for designledelse og 
en dimittend undersøgelse i tilknytning til dette. Der ansættes en studentermedhjælp til at hjælpe 
med arbejdet. 
 
f) Undervisningsevaluering forår 2013 
Bliver grundigere gennemgået på oktober mødet i forbindelse med det samtidige arbejde med 
godkendelse af fagbeskrivelser for F14.  
Vi har desværre oplevet en meget lav svarprocent på vores udsendte evalueringer, hvilket gør 
det urealistisk at kunne bruge svarene som rettesnor for, hvordan undervisningen har været. 
For at forbedre svarprocenterne i fremtiden - og engagere de studerende og undervisere mere i 
evalueringsprocessen besluttede studienævnet følgende for Efterår 2013: 
- Færre evalueringsspørgsmål (”less/focussed” fra studienævnet (4  spørgsmål udvalgt på 

mødet) ” 
• I hvilken grad oplever du undervisningen som forskningsbaseret? 
• I hvilken grad oplever du faget giver viden, færdigheder eller kompetencer, der er 

relevant for praksis? (høj/lav) 
• Nævn tre gode ting (formulering, som vi gør det nu) 
• Nævn tre ting, der kan forbedres (formulering, som vi gør nu) 

 
- Dette skaber plads til fokus på evaluering af særlige faglige og pædagogiske udfordringer i 

det enkelte fag. Spørgsmål omkring dette aftales af fagansvarlig/underviser evt. sammen 
med de studerende, og sendes efterfølgende til Lene mhp. på at komme med på 
evalueringsskemaet. 

- Fagansvarlig/ underviser kan sammen med de studerende på faget aftale konkret tidspunkt 
for, hvornår faget evalueres. Udgangspunkt for evaluering er medio november, men kan 
tilpasses de enkelt undervisere/fag. 

 
g. Information omkring eksamenssnyd. 
Jesper har haft et par sager med kopiering af tekst uden kildehenvisning, og han var i tvivl om 
den studerende var bekendt med, at dette bedømmes som eksamenssnyd. 
Studienævnet drøftede, om man burde give mere information omkring en korrekt 
eksamensbesvarelse / information om eksempler, der er eksamenssnyd. Dette udover det link, 
som findes på vores uddannelsessider til eksamenskontorets sider vedr. eksamenssnyd. 
Kirsten undersøger om det er muligt at sætte et link ind i den enkelte fagbeskrivelse med 
henvisning til en web side, hvor der findes såvel studienævnets retningslinjer (Elin har netop 
ajourført disse) samt oplysning omkring eksamenssnyd (evt. link til eksamenskontoret sider). 
 
f. Vedr. faget internationale feltstudier 
 De studerende kan fortsat søge tilskud fra IER til den indlagte studietur. 
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g. Opsamling fra IER seminar, 20.-21. aug. 
Der blev drøftet flere forhold omkring uddannelse, som man kan handle på, eksempelvis: 

- Tydeliggørelse af forskningsbasering i undervisning  
- Dyrkelse af den akademiske måde at arbejde på. 
- Aktiverende omkring kobling af teori og praksis (eks. studieophold, gæsteforelæsninger). 
- Bedre betingelser for at arbejde i grupper (mellemrum og arbejdsrum) 

 
5) Høringer 

a) Studie- og undervisningsmiljøundersøgelsen 
 
En del studerende oplever stress symptomer (men en del studerende har også erhvervsarbejde 
ved siden af). 
I vores høringssvar vil vi tilkendegive: 
- Vi konstaterer, at mange oplever symptomer på stress 
- I fremtidige undersøgelser vil vi anbefale, at man ikke kun fokuserer på studieforhold, men 

også på livssituation og studielivet for den studerende (inkl. eks. erhvervsarbejde). 
- At man bør inkludere undersøgelse af, om der nogen særlige steder i studiet, hvor der 

opfattes specielle problemer eller stress, eks. omkring specialeskrivningen. 
 
b) Forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde 

Ingen kommentarer 
 

c) Justering af tilskudsprincip i relation til international studentermobilitet. 
Ingen kommentarer 
 

6) Lov om ændring af universitetslov (LBK 898 af 04/07/2013) 
og udmøntning af denne i relation til vores uddannelser. 
Drøftes i den erhvervsøkonomiske studieledergruppe den 4.sep. og Inge, Jesper og Kirsten vil 
også se på cand.merc. aud. specielt. Videredrøftes på kommende studienævnsmøder. 

 
7) Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde 

• 13-53300: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, BSc.merc. Enin, Imødekommet 
• 13-53301: Ansøgning vedr. godkendelse af valgfag, DL. Godkendt. 
• 13-53349: Ansøgning om 4. eksamensforsøg i fag, BSc.merc. Enin. Imødekommet 
• 13-53689: Ansøgning om andet sprog til eksamen, Supp. fag, imødekommet 
• 13-53297: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden delt. i ordinær eksamen, Supp. fag,  

imødekommet. 
• 13-53347: Ansøgning om godkendelse af fag til supplering, DKØ. Godkendt 
• 13-53373: Ansøgning om godkendelse af fag til supplering, DKØ. Godkendt. 
• 13-53553: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, CM-SL. Godkendt. 
• 13-53351: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, CM-SL, 

imødekommet. 
• 13-53299: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc.merc. GE, godkendt. 
• 13-54044: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, BSc.merc. imødekommet. 
• 13-53686: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist, CM-IVU, imødekommet. 
• 13-54005: ansøgning om forhåndsgodkendelse af ændret udlandsophold, BSc.merc. 

Imødekommet. 
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•  13-54030: Ansøgning om 4. eksamensforsøg, CM-Aud. Imødekommet. 
•  13-61491: Ansøgning om deltagelse i re-eksamen, CM-IVU. Imødekommet. 
•  13-54905: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist, CM-SL. Delvis imødekommet. 
•  13-20315: Ansøgning om ændring til godkendt forhåndsmerit, HA-GE. Imødekommet. 
•  13-60162: Ansøgning om særlige prøvevilkår. Imødekommet. 
•  13-61840: Ansøgning om særlige prøvevilkår. Imødekommet. 
•  13-61169: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-GE. Imødekommet. 
•  13-55965: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-GE. Imødekommet. 
•  13-60926: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-Merit. Imødekommet. 
•  13-60960: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, CM-SL. Imødekommet. 
•  13-55919: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, DL. Imødekommet. 
•  13-61482: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-GE. Imødekommet. 
•  13-55899: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-GE. Imødekommet. 
•  13-61514: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-GE. Imødekommet. 
•  13-55991: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-GE- Imødekommet. 
•  13-55969: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-GE. Imødekommet. 
•  13-55979: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-GE. Imødekommet. 
•  13-55981: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, HA-GE. Imødekommet. 
•  13-61733: Ansøgning om tilmelding til re-eksamen efter frist, Cm-SL. Imødekommet. 

 
8) Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
Vedrørende eksamensforhold: 
• 13-53554: Ansøgning om 5. eksamensforsøg, DL. Imødekommet. 

 
Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 
• 13-53298: Ansøgning om accept af eksamensopgave afl. efter frist. Afslag. 

. 
Deltagelse i re-eksamen: 
• 13-61842: Ansøgning om deltagelse i re-eksamen, DL. Afslag. 

 
 

Vedrørende dispensation fra studieaktivitetskrav i studieordning  
• 13-53687: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav, CM-Aud. Betinget 

imødekommet. 
• 13-53555: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav, CM-Aud. Betinget 

imødekommet. 
• 13-61160: Ansøgning om dispensation for studieaktivitet, CM-Aud. Betinget imødekommet. 
 

 
Vedrørende uddannelsesforhold, fag, linjer og studieordninger: 
• 13-61679: Ansøgning om faglig vurdering vedr. genindskrivning på uddannelse, CM-Aud. 

Betinget imødekommet. 
• 13-53551: Ansøgning om skift af linje, CM-IVU. Imødekommet, merit anvist. 
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Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen og andet vedr. speciale: 
• 13-55992: Ansøgning om eksterne vejleder til kandidatspeciale, CM-IVU. Henvises til 

videre afklaring ved  IER  og Jesper. 
• 13-61126: Ansøgning om udsættelse af indgåelse af vejlederaftale for speciale. Betinget 

imødekommet. 
 
 

Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 
• 13-53552: Ansøgning om merit for fag taget på anden uddannelse, DL. Godkendt. 
• 13-53234: Ansøgning om merit for fag bestået på udlandsophold, CM-IVU. Godkendt. 
• 13-55813: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag, DL. Godkendt. 
• 13-61135: Ansøgning om merit, CM-BC. Godkendt. 
• 13-54765: Ansøgning om merit, CM-SL. Godkendt.  
• 13-61142: Ansøgning om merit, udland, CM-IVU. Godkendt. 
• 13-61143: Ansøgning om merit, udland, CM-IVU. Godkendt. 
 
Vedrørende valgfag og praktik: 
• 13-54237: Ansøgning om godkendelse af valgfag, IVU. Godkendt. 
• 13-53842: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-BC. Godkendt. 
• 13-53296: Ansøgning om godkendelse af valgfag, DL. Godkendt. 
• 13-61131: Ansøgning om at følge valgfaget Studieophold, DL. Godkendt. 
 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 13-54238: Faglig vurdering vedr. optagelse på Designledelse. Afv. faglig vurdering. 
 
Vedrørende tilmelding efter frist: 
• 13-61186: Ansøgning om dispensation for deltagelse i re-eksamen uden tilmelding, HA-GE. 

Imødekommet. 
 
9) Eventuelt 
 
 
 
 
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær 
 
 
 

 
 
 
 


