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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Tirsdag den 2. juli 2013 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 
Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Elin Brandi Sørensen, Josefine Munk Damgaard, Inge Langhave 
Jeppesen, Kirsten Høg 
 
Afbud: Alexander Steen Christensen, Stefan Michelsen, Tommi Skov 
 
Tilstede, i øvrigt: Mette Husum Dalstrup, Marianne Fræhr Thomsen, Lene Albæk Jensen 
 

  
• Godkendelse af referat fra møde den 25. maj 2013 

Referat godkendt 
 

•  Meddelelser: 
• Meddelelse fra fakultetet vedr. rektors ”12-timers garanti”  
• Fra FSR artikel:”SU-reformen underminerer fleksibiliteten i revisoruddannelsen” 
• Orientering om klage over studienævnsafgørelse sendt til meritankenævnet. 
• Brev udsendt til forsinkede studerende (se også pkt. 3) 
• Schultz og uddannelsesguiden 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, 27. juni 2013 
• Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 18. juni 2013 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, den 17. juni 2013 
• Referat fra møde i den erhvervsøkonomiske studieledergruppe, den 16. maj 
• Tilmeldte til valgfag Efterår 2013 
• Summerschools i Science Theory og Finansiering. 
• Evt. andre punkter 

 
Opfølgning i relation til punktet vedrørende valgfag: 
Det nye valgfag Quantitative Analysis gennemføres med de p.t. 9 tilmeldte, Doing Entrepreneurship 
Research gennemføres også. Disse fag gennemføres med få studerende for at sikre et udbud af dels 
kvantitative og metodeorienterede kurser og dels kurser rettet mod internationale studerende. Salg 
og kunderelationer (9 tilmeldte) er pt. uafklaret. Der er på den ene side et stærkt ønske fra 
aftagerpanelet i forhold til at udbyde kurser inden for salg på den anden side er 9 tilmeldte ikke 
optimalt i forhold til den planlagte undervisningsform. 
Coorporate Ethics og Strategisk Designjura gennemføres ikke. 
 
Summerschool i finansiering:  
Vi har nået loftet med de 40 tilmeldte på summerschool in Finansiering. Studienævnet kunne ønske, 
at der var mulighed for at tage de studerende på ventelister med, hvis man fagligt pædagogisk 
kunne finde en løsning på dette ved eks. at sætte flere undervisningsressourcer ind. 
Jesper lovede at snakke med den fagansvarlige. 
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(efterfølgende tilbagemelding: det er lykkedes at dublere faget i uge 34. ). 
 

• Studienævnets strategi og udviklingsområder  
• Opfølgning på forsinkelsesliste udsendt efter sidste møde. 

Mette har fået rigtig mange mails og henvendelser fra forsinkede studerende, de fleste 
har alene manglet at færdiggøre speciale. Kun få har haft brug for / tage imod en 
egentlig vejledningssamtale. Skønmæssigt har Mette haft kontakt med ca. 60 studerende. 
 Kirsten med snakket med ca. 25 studerende, der var tæt på at falde for /var faldt for 
studieaktivitetsreglerne. Nogle stykker har efterfølgende sendt dispensation til 
studienævnet, som behandles på indeværende møde. 
 

• Programmer for intro forløb. 
Der er styr på programmet. Der er færdigt program for cand.merc. intro. Mette snakker 
med IDEA omkring program (og præsentation af dette på web) for HAérne. 
 

• Student test at the University of Southern Denmark on the outcome of entrepreneurship 
courses/study lines.  
Nyt project, hvor Torben Bager er tovholder. 
Pilotprojektet opstartes i 2013/14 og involverer alle fire cand.merc. linjer i Kolding samt 
Designledelse. Derudover medvirker BA i idræt og Sundhed i Odense. 
Studienævnet støttede bag initiativet og projektet. 
 

• Inge og Jesper har sammen med Thomas Gulløv planlagt  en cand.merc. aud. dag i 
Kolding i september. Blandt debatpunkterne er, hvilke kompetencer, vores cand.merc. 
aud. studerendeskal have, hvad udbyder vi af fag i dag, og hvordan når vi målet.  
Vi inviterer alle interne og eksterne undervisere i Kolding. 
 

• Reorganisering, hvor Torben D skal være prodekan for Erhvervsøkonomi. Vi tror, at 
denne løsning kan være med til at støtte udvikling indenfor forskning, institutter og 
uddannelserne, så der kan ske et løft i pædagogisk og faglig udvikling af fag og 
undervisere. 
 

• Møde i det EØ aftagerpanel den 18. september. 
Der er blandt andet sat dagsorden vedr. kurser/fag indenfor salg samt temaer på udvalgte 
fag indenfor Erhvervsøkonomi, HA.  
 

• Revidering af formaliakrav til skriftlige opgaver. 
Elin har mandat til at arbejde oplægget færdigt- sendes til Kirsten og Lene med henblik på at 
de nye formaliakrav skal træde i kraft fra 1.sep. 2013. 
Studienævnet drøftede efterfølgende, at det er vigtigt at gøre de studerende bevidste om, 
hvordan man henviser til de videnskabelige retningslinjer /skriver en akademisk opgave. 
Studerende, der som nye kommer ind i universitetsmiljøet, er ikke altid opmærksomme på at 
der skal kilde henvises, og hvordan dette gøres korrekt, for at det ikke opfattes som et 
bedrag. Man kunne overveje at give et anonymiseret eksempel på noget, der opfattes som 
plagiat. 
 
 

• Høringer 



Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding 
10. juli 2013 

 3 

• Orientering om proces vedr. ønske om ændring af titel og andre forhold. 
Ingen bemærkninger fra studienævnet. 
 

• Fagbeskrivelse for Virksomhedens økonomi 
Fagbeskrivelsen i 10 ECTS udgave blev godkendt i let ændret form siden sidste godkendelse. 
Fagbeskrivelsen for faget i 5 ECTS udgave (der samlæses med Negot) blev godkendt. 
Undervisningsmæssigt benyttes LearnSmart i forsøgsprojektet, Jesper har haft møde med 
fagansvarlig og underviser. 
 

 
• Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde 

• 13-36872: Ansøgning om eksamen udenfor ordinær periode. CM-SL, Imødekommet. 
• 13-37588: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist. DK, imødekommet. 
• 13-38214: Ansøgning om aflevering af opgave efter frist, Bsc.merc. IB, Imødekommet 
• 13-38213: ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist, BSc.merc. IB, Imødekommet 
• 13-37541: ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. IB, 

godkendt. 
• 13-39425: Ansøgning om merit for fag på udlandsophold. Godkendt. 
• 13-37861: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist, Bsc.merc. Imødekommet 
• 13-36977: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist, BSc.merc. Imødekommet 
• 13-37565: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist, BSc.merc. Imødekommet 
• 13-40291: Ansøgning om accept af opgave afleveret for sent. BSc.merc. Imødekommet. 
• 13-34565: ansøgning om deltagelse i reeksamen, Bsc.merc. Imødekommet.  

 
• Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
Vedrørende eksamensforhold: 
 

1. årsprøve og mere end 3 eksamensforsøg: 
• 13-39472: Ansøgning om et 4. eksamensforsøg, BSc.merc. Imødekommet. 
• 13-39296: Ansøgning om et 4. eksamensforsøg, BSc.merc. Imødekommet. 
• 13-36903: Ansøgning om et 4. eksamensforsøg, DL. Imødekommet. 
• 13-36908: Ansøgning om et 4. eksamensforaøg, BSc.merc. Imødekommet. 

 
Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 
• 13-36910: Ansøgning om deltagelse i reeksamen, BSc.merc. GE Imødekommet. 
• 13-36909: Ansøgning om deltagelse i reeksamen, CM-aud. Ikke aktuel 
• 13-39466: Ansøgning om genaflevering af opgave, BSc.merc. GE. Betinget imødekommet. 
• 13- 41629: Ansøgning om reeksamen afholdt på andet tidspunkt, BSc.merc. Afslag. 
• 13-36894: Ansøgning om reeksamen afholdt på andet tidspunkt, BSc.merc. Afslag. 

 
Individuel besvarelse: 
• 13-38220: Ansøgning om indiv. Besvarelse samt studieophold, DL, imødekommet. 
• 13-36868: Ansøgning om indiv. Besvarelse samt studieophold, DL, imødekommet 
• 13-36869: Ansøgning om indiv. Besvarelse samt studieophold, DL, imødekommet 
• 13-36876: Ansøgning om indiv. Besvarelse samt studieophold, DL, imødekommet 
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• 13-36848: Ansøgning om indiv. Besvarelse, DL, imødekommet. 
•  
Særlige eksamensforhold: 
• P.t. ingen 

 
 

Vedrørende dispensation fra studieaktivitetskrav i studieordning  
• 13-38221: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav i studieordning, reg.rev. 

Betinget imødekommet 
• 13-36904: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav i studieordning, CM-Aud. 

Betinget imødekommet. 
• 13-41593: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav i studieordning, CM-Aud. 

Ikke aktuel. 
• 13-40162: Ansøgning om dispensation for studieeaktivitetskrav /genoptagelse på 

uddannelse. Imødekommet i relation til plan for færdiggørelse. 
 

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

• 13-36984: Ansøgning om fag på andet campus. CM-Aud. Imødekommet 
• 13-38211: Ansøgning om fag på andet campus, CM-Aud, imødekommet 
• 13-38216: Ansøgning om fag på andet campus, CM-Aud, imødekommet 
• 13-36884: Ansøgning om skrivning af speciale i gruppe på 3. CM-SL, imødekommet 
• 13-36882: Ansøgning om skrivning af speciale i gruppe på 3. CM-SL, imødekommet 
• 13-36881: Ansøgning om skrivning af speciale i gruppe på 3. CM-SL, imødekommet 
• 13-38219: Ansøgning om vejleder fra andet institut, CM-SL, imødekommet 
• 13-40289: Ansøgning om fag på andet campus, CM-Aud., imødekommet 
• 13-40160: Ansøgning om fag andet campus, CM-Aud., imødekommet 
• 13-41274: Ansøgning om skift af obl. fag, BSc.merc. IB, Afslag. 
• 13-20705: Ansøgning om godkendelse af vejleder på andet institut, CM-SE, imødekommet 
• 13-38210: Ansøgning om at følge valgfag før beståede EØ supp. fag, CM-Aud. Henv. 

Odense 
 

 
Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen og andet vedr. speciale: 

• 13-36893: Ansøgning om at kandidatspeciale ikke afslutter uddannelsen, CM-Aud, 
imødekommet 

• 13-39457: Ansøgning om af kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, CM-Aud., 
imødekommet 

• 13-41628: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, CM-Aud. 
Imødekommet 

 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 
 

• 13-36890: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag, DK, CM-BC, Godkendt 
• 13-19840: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, CM-SE, godkendt. 
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• 13-41044: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag, DK, CM-SE, godkendt. 
• 13-38212: Ansøgning om merit for fag bestået på andet universitet, CM-SL, godkendt. 
• 13-40132: Ansøgning om merit for fag bestået på andet campus. CM-Aud., godkendt. 
• 13-36858: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit fra udlandsophold, godkendt. 
• 13-41289: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for fag på andet universitet, CM-

BC. Delvis imødekommet. 
• 13-41100: Ansøgning om merit for supp. fag, CM-Aud. Godkendt. 
• 13-41104: Ansøgning om merit for fag bestået på udlandsophold, CM-IVU, Godkendt. 

 
Vedrørende valgfag og praktik: 
• 13-38218: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE, godkendt 
• 13-38217: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE, godkendt. 
• 13-38215: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE, godkendt. 
• 13-40287: ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE, godkendt 
• 13-41286: Ansøgning om godkendelse af valgfag, DL, godkendt 
• 13-40144: Ansøgning om godkendelse af valgfag, DL, godkendt 
• 13-40271: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-Aud, godkendt 
• 13-39468: Ansøgning om godkendelse af valgfag, DL afslag 
• 13-37553: Ansøgning om godkendelse af valgfag, DL, godkendt 
• 13-41278: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE, godkendt. 

 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 13-36886: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på Designledelse. Adgang uden 

supplering. 
• 13-36885: Ansøgning om godk. af valgte suppleringsfag,DKØ, godkendt. 
• 13-36897: Ansøgning om godk. af valgte suppleringsfag, DKØ, godkendt 
• 13-36888: Ansøgning om godk. af valgte suppleringsfag, DKØ, godkendt 
• 13-36878: Ansøgning om godk. af valgte suppleringsfag, DKØ, godkendt 
• 13-41602: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-Aud. Afventer faglig 

vurdering. 
• 13-41609: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på Designledelse. Afslag på 

adgang. 
•  

 
Vedrørende tilmelding efter frist: 

• 13-39437: Ansøgning om tilmelding efter frist, DL, imødekommet. 
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• Eventuelt 
 
Næste møde:  
Fredag den 23. august kl. 10.- 14. 
Efterfølgende møder: onsdage, næste gang onsdag 18. september 
Efterfølgende den sidste onsdag i måneden (undtagen december). Kirsten sender mødekalender ud. 
 
 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  


