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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Fredag den 24. maj 2013 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 
Tilstede: Jesper Piihl, Elin Sørensen, Teit Lüthje, Inge Langhave (digitalt /via Sharepoint), Kirsten 
Høg. 
 
Afbud: Alexander Steen Christensen, Tommi Skov, Josefine Munk Damgaard, Stefan Michelsen. 
 
Tilstede, i øvrigt: Lene Albæk Jensen, udd. sekretariatet, IER, Mette Dahl Jensen, studieservice og 
Mette Husum Dalstrup, faglig vejleder. 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 25. april 2013 

Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

2.  Meddelelser: 
• Lene Albæk Jensen ansat i uddannelsessekretariatet i Kolding pr. 1.maj 2013 
• Ansøgninger på kandidatuddannelser, Efterår 2013 
• Flytning af tidspunkt for tilmelding til undervisning for efterår 2013 
• Kampagne vedr. optag på bacheloruddannelser 
• Opfølgning på møde vedr. digital understøttelse af studienævnsmøder 
• Dagsorden for møde i SN for Erhvervsøkonomi i Odense, 14. maj 
• Dagsorden for møde i SN for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, 14. maj 
• Referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Odense, 14. maj 
• Referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, 16. april 
• Evt. andre punkter 

Meddelelserne taget til efterretning 
 

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Opfølgning på forsinkelsesliste, april 2013 
Studienævnet besluttede at sende en opfølgning til alle forsinkede studerende med tilbud 
om vejledning. Der henvises til den faglige vejleder. Vi gør tilsvarende opmærksom på 
studieaktivitetsreglerne og evt. henvisning til studienævnet, hvis reglerne ikke skønnes 
holdt. Vi checker ligeledes i relation til opstart af specialskrivning. 
 

• Tilskud til ekskursion 
I den givne ansøgning må vi give afslag på tilskud til dækning af udgifter til 
transportomkostninger, da der ikke er usædvanlige omstændigheder forbundet med 
sagen eller faget.  
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• Opsamling i relation til møde i den EØ studielederkreds 16. maj mv. 

Slagelse har et ønske om at indlægge obl. opgaver i faget virksomhedens økonomi. 
Ændringen i faget blev dog ikke tilsluttet af den erhvervsøkonomiske studielederkreds, 
da der allerede er ét pilotforsøg i gang i dette fag (vores fag i Kolding) 
Der blev endvidere drøftet mulighed for faglig udvikling af de fleksible fag på 
Erhvervsøkonomi, HA. Der var enighed om, at hver studieleder med fordel kan have 
ansvar for et givet fagområde (med fordel udenfor eget forskningsområde). 
 

• Beregninger vedr. Opstart af ny engelsksproget Erhvervsøkonomi, HA linje 
Jesper har regnet på forskellige modeller i relation til forbrug af (mer) ressourcer og 
deraf følgende behov for STÅ indtægter. Der indgår 4 forskellige modeller: 

• Kun IB på engelsk (alt andet er som det plejer).  
• Både IB og Design udbydes på engelsk (dog friholdes DKØ fagene) 
• Som ovenfor, men DKØ fagene inddrages også 
• Ingen linjer går fri for mulige engelsksprogede fag, dog fortsat mulighed 

for at tilvælge alene danske fag. 
Studienævnet tog med interesse imod oplægget, og flere tilkendegav, at det var vigtigt 
at have overblik over økonomi og mulighed for at lærerdække engelsksprogede fag, 
før en ny linje /ændret linje til engelsk sætte i gang. Man vil ligeledes se på optaget på 
de engelsksprogede HA linjer, der aktuelt er i udbud med optagelse 1.sep. 2013 på 
SDU. 
Oplægget vil ligeledes blive drøftet i institutbestyrelsen og institutrådet. 

     .  
• De erhvervsøkonomiske studieledere har været til møde med dekanen, der gerne vil støtte 

bag udviklingstiltag på det erhvervsøkonomiske område. Nye initiativer er velkomne, de 
skal være så brede, at de kan bruges på tværs af campusser og linjer. 

 
• Dimission:  

Intro: der er møde næste uge med de linjeansvarlige på Erhvervsøkonomi, HA 
Mette (faglig vejleder) og Mads er i gang med at planlægge introforløb for cand.merc. 
linjerne. Elin planlægger introforløb for Designledelse. 

 
• Ny uddannelse i turisme: Jesper og Janne har haft møder med mulige interessenter, bl.a. 

Business Kolding, Slotsøbadet og virksomhedsnetværker i området. Det virker til, at der 
er stor interesse og opbakning til den nye uddannelse. Uddannelsen skal igennem en 
akkreditering med mulig opstart 1.sep. 2015.  
 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser for pilotprojekt vedr. Virksomhedens økonomi. 
Faget Quantitatve Analysis: Godkendt.  
 

5. Revidering af formaliakrav til skriftlige opgaver. 
Elin følge op med opdatering, de nye regler/ opdatering skal være klar og have virkning fra 1. 
sep. 2013. 
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6. Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde 

• 13- 28354: Ansøgning om individuel besvarelse, Imødekommet. 
 

7. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 
 
Vedrørende eksamensforhold: 
 

1. årsprøve og mere end 3 eksamensforsøg: 
• 13-28095: Ansøgning om 4. gangsforsøg i Revisionsteori, CM-Aud. Imødekommet 

 
Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 
• 13- 28045: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden delt. I ordinær eksamen. CM-Aud. 

Imødekommet. 
• 13-208101:Ansøgning om eksamen udenfor ordinær eksamensperiode, Designledelse. 

Afslag 
• 13-28051: Ansøgning om eksamen udenfor ordinær eksamensperiode, BSc.merc. GE. 

Imødekommet, henvisning til august. 
• 13- 28040: Ansøgning om udsættelse af frist for aflevering af obl. opgave, Supp.fag. 

Imødekommet 
 

Individuel besvarelse: 
• 13- 29162: Ansøgning om individuel besvarelse, Designledelse, imødekommet. 

 
Særlige eksamensforhold: 
• 13- 28366:Ansøgning om særlige eksamensvilkår, CM-IVU. Imødekommet 
• 13-28352: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, Supp. fag. Delvis imødekommet. 
• 13-28093: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, BSc.merc. Enin. Imødekommet. 

13-28089: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, BSc.merc. GE. Imødekommet. 
 

Vedrørende dispensation fra studieaktivitetskrav i studieordning  
• P.t. ingen   

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

• 13-29156: Ansøgning om godkendelse af fag i relation til manglende ECTS. Der tilbydes 
afløsningsopgave. 

•  
 
Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen og andet vedr. speciale: 

• 13-29161: Ansøgning om godkendelse af vejledere, CM-Aud. Godkendt. 
 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 
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• 13-28363: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for fag på andet universitet, CM-
Aud. .delvis godkendt. 

• 13-29159: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på andet universitet, Designledelse. 
Godk. 

• 13-28034: Ansøgning om  forhåndsgodkendelse af fag på andet universitet, BSc.merc. IB. 
Godkendt 

• 13-28362: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, BSc.merc. Enin. 
Godkendt. 

• 13-28036: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, CM-IVU. Godkendt. 
• 13-28041: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, CM-IVU. Godkendt 
• 13-28043: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, CM-IVU. Betinget 

godkendt. 
• 13-28035: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, Designledelse. Godkendt. 
• 13-28061: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, CM-IVU. Godkendt. 
• 13-29157: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, CM-SE. Godkendt. 
• 13-28064: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, CM-SL. Godkendt. 
• 13-24857: Ansøgning om merit for fag bestået på andet universitet, BSc.merc. GE, Afslag 
• 13-28059: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc.merc. IB. Godkendt. 
• 13-28044: Ansøgning om merit fra udlandsophold, CM-IVU. Godkendt. 
• 13-28364: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc.merc. IB. Godkendt. 
• 13-24726: Ansøgning om merit fra udlandsophold, Designledelse. Godkendt. 

 
 

Vedrørende valgfag og praktik: 
• 13-28089: ansøgning om godkendelse af alternative valgfag, CM-SL. Godkendt. 

 
 

Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 13-24867: Ansøgning om faglig vurdering for optagelse på CM-Aud. Supp. fag anvist. 
• 13-28056: Ansøgning om faglig vurdering for optagelse på Designledelse. Adgang uden 

supp. 
 

 
Vedrørende tilmelding efter frist: 

• P.t. ingen. 
 
 
8. Eventuelt 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  


