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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Tirsdag den 25. august 2015 kl. 10.00- 14.00 i lokale 51.09. 
 
 

Tilstede: 
Jesper Piihl, Inge Langhave, Teit Lüthje, Mette Husum Dalstrup, Pernille Cramer Hansen, Christa 
Hansen Lorenzen, Line Lindblad Storm, Lene Albæk Jensen og Kirsten Høg 
 
Afbud: Elin Sørensen 
 
Tilstede, Studieservice (åbne punkter): Stine Poulsen Larsen, Mariane Fræhr Thomsen, og 
Vibeke Holst 

 
1) Godkendelse af referat fra møde 30. juni 2015  

Godkendt 
 

2)  Meddelelser: 
 

Elin er desværre blevet langtidssygemeldt. Der er lavet nødplaner for studiestart, undervisning, 
vejledning af specialer og retning af eksamensopgaver fra omprøve. 

 
• Indmelding omkring budgetteret aktivitet 2016-2025 

 
• Forespørgsel til fakultetet vedr. mulighed for anonymitet i klagesag fra studerende 

Studienævnet drøftede kort mulighed for anonymitet i klagesager på baggrund af 
henvendelse, som Jesper har fået fra en studerende. Henvendelsen er videresendt til 
fakultet, hvor vi endnu ikke har fået en tilbagemelding. 
 

• Indmeldte valgfag for tilmelding af studerende, der ikke selv har tilmeldt sig 
undervisning. 
 

• Information om muligt legat til 2 samf. Videnskabelige studerende 
 

• Introduktionsprogram for de dansksprogede erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser 
 

• Introduktionsprogram for cand.merc. Strategic Entrepreneurship 
 

• Introduktionsprogram for Erhvervsøkonomi, HA (alle linjer) 
 

• Opdateret web notat tilsendt fra fakultetet 
 

• Ændring af faget Designkultur til 10 ECTS for DKØ 
Studienævnet har bedt Studienævn for Design og Turisme om at få tilpasset en løsning 
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for de studerende fra Erhvervsøkonomi, HA- Design og Forretningsudvikling, der i 
relation til linjebeskrivelsen skal følge faget i en 5 ECTS udgave. 
 

• Svar vedr. studerendes rejseaktivitet i forbindelse med opgaveskrivning på studiet 
 

• Anders Haug er ny uddannelsesansvarlig for Designledelse. 
 

• Status vedrørende undervisningstilmeldte til kandidatfag E15 
 

• Høring vedr. udkast til lov om anerkendelse af uddannelses- og erhvervsmæssige 
kvalifikationer 
 

• Orientering om information i optagelsesbrev til nye HA studerende. 
De studerende er foruden den generelle information blevet gjort opmærksomme på 
studiestartsprøven den 1. september.  
 

• Vedr. tilbagemelding om kommentarer omkring givne censorer 
Vi har spurgt i fakultetet om der kommer et system, der også kan evaluere censorer. 
 

• Information omkring studiestart fra campus Kolding 
 

• Fra optagelse: Varslingsmail til studerende, der ikke har bekræftet plads 
 

• Dagsordener og referater fra møder i de øvrige EØ studienævn 
 

• Eventuelt andre meddelelsespunkter 
 

• Opfølgning på praksis i sager vedr. dysleksi. 
Jesper har ringet til en dysleksi ekspert og hørt om der kan være forskellige grader af 
dysleksi i relation til differentiering af de særlige prøvevilkår studienævnet bevilger til 
studerende med dysleksi. 
 

• Peter Madsen har fået job på en anden uddannelsesinstitution på Sjælland. Anna Lund 
Jepsen er indsat som studieleder også for Slagelse. 
 

• Der har været afholdt møde med SRK vedrørende RUS turen. 
 

 
Øvrige meddelelser, der ikke er indsat uddybning omkring, blev taget ad notum.  
 
 
3) Studienævnets strategi og kvalitetsudvikling 

  
a) Ændring i indhold og starttidspunkt for studiestartsprøven 

Er flyttet til september (1.sep). godkendt i fakultetet 
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b) Evaluering på Designledelse 
Studerende på designledelse har på eget initiativ gennemført og fremsendt en evaluering af 
uddannelsen. Evalueringen indeholder en række relevante emner. Det er tidligere besluttet at 
gennemføre en revision af uddannelsen. Studienævnet vil sammen med den nye 
uddannelsesansvarlig sikre at denne evaluering indgår i den videre udvikling af 
uddannelsen.. 
 

c) Initiativer til reduktion af frafald 
Jesper har afholdt et fælles møde profilansvarlige, undervisere, tutorer m.v. fra 1. semester 
fagene, hvor man drøftede mulige årsager til frafald og løsningsforslag til bedre fastholdelse 
af de studerende.  
Vi er opmærksomme på, at indgangskaraktererne er lavere i 2015 end sidste år, dette vil vi 
prøve at tage højde for i mødet med de studerende i relation til motivation, studiekultur m.v. 
Oplæg til initiativer og kommende indsatser blev præsenteret af Jesper, og studienævnet 
støttede bag disse. 
Jesper har fået lavet et datatræk - efter ønske fra den fagansvarlig på marketing – , hvor man 
vil undersøge om indgangsuddannelsen har betydning for karakteren på relevante fag. Dette 
kan evt. få konsekvenser for tilrettelæggelsen af undervisningsforløb. Dataanalysen er ikke 
færdig endnu. 
 
 

d) Linjeevalueringer til igangsætning efterår 2015 
I lyset af den forbedrede svarprocent på kursusevalueringer vi oplevede i foråret, er det 
besluttet at gennemføre mere helhedsorienterede linjeevalueringer med en cyklus på 1½ år. 
Derved tilstræbes en balance mellem hensyn til indsigt i helheder i studiet, risiko for 
evalueringstræthed samt indsigt opnået med forskellige tidsmæssige blik i forhold til 
semestrenes forløb.  
Linjevealueringer gennemføres næste gang ved afslutning af forårssemestret 2016. 
 

e) Kommende ændringer vedr. fakultets delpolitikker - betydning for studienævnet 
Fakultetet har udsendt meddelelse om, at man har ændret på nogle af delpolitikkerne. 
Studienævnet drøftede punktet vedrørende aflevering af specialer, der i relation til 
ændringen i delpolitikken nu skal afleveres digitalt. Der vil være mulighed for at søge 
dispensation for en given uddannelse. 
Studienævnet ser ikke noget problem i, at specialer på cand.merc. og cand.merc.aud. kan 
afleveres digitalt. For Designledelse var holdningen, at studienævnet gerne vil søge 
dispensation i Fakultet om mulighed for også en skriftligt /papir aflevering begrundet i 
forhold omkring layout, opstilling, design og udtryk mv. er en del af fagligheden på 
uddannelsen. 
 
Studienævnet er tilfreds med, at de nye delpolitikker ikke arbejder med to (foreløbige og 
endelige) datoer for udmelding af eksamensdatoer, og at man arbejder med en længere 
tidsfrist før datoen skal offentliggøres. Dette vil hjælpe i relation til samarbejde på tværs i 
Kolding, hvor de humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter har haft forskellige 
tidsfrister omkring offentliggørelse af læseplaner og eksamensdatoer.  
 
Studienævnet noterer sig, at de faglige miljøer skal samarbejde på tværs omkring de 
fleksible fag, og der hvor man ikke selv kan dække forskningstilknytning til fagområdet, 
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skal man selv lokalt finde samarbejde med et forskningsmiljø på SDU der kan dække det 
respektive område.  
Studienævnet er glad for, at delpolitikken lægger op til en lokal beslutningskompetence 
inden for rammerne af strategi med fokus på styrket forskningsbasering. 
 
 

f) Omprøve datoer for vintereksamen 2016. 
Oplæg fra studieservice til omprøvedatoer februar 2016 blev godkendt i studienævnet. 

 
g). Opfølgning på den nye ressourcetildelingsmodel.  
I forbindelse med indkaldelse af fagbeskrivelser for F16 har studienævnet skrevet til de 
fagansvarlige, at man vil følge standard modellen /normen i det givne fag, men at der i 
specifikke tilfælde kan søges om noget andet i relation til særlige forhold omkring faget eller 
personlige forhold. Fagansvarlig for faget Udvikling af forretningsideer har forespurgt til flere 
ressourcer i faget, da der er flere studerende tilmeldt dette fag end sædvanligt blandt andet fordi 
antallet af valgfag er blevet reduceret. Studienævnet støttede en større ressourcetildeling til dette 
fag. Det er ligeledes besluttet at prioritere ekstra ressourcer til afholdelse af to særlige 
undervisningsgange i virksomhedens økonomi, med fokus på at skabe overblik over 
sammenhænge i pensum. Dette er et led i indsats mod frafald på uddannelsens første år. 

 
 

g) Virksomhedsprojekt – de studerendes tilbagemelding 
Som opfølgning på evaluering af vejledningsforløbet for virksomhedsprojekt F15, har Jesper 
fulgt op med implementering af nye tiltag til efterårets vejledningsforløb i faget, blandt 
andet i relation til den gruppebaserede vejledning. 
 

h) Arbejdet med nye valgfag 
Jesper har snakket med personer på TEK i Kolding omkring muligt samarbejde omkring 
fælles valgfag omkring, hvad teknologi kan gøre i relation til udvikling af 
forretningsstrategier. Der ser ud til at være basis for at forsætte med udvikling af faget. 
Faget forventes i muligt udbud E16 og vil være tværfagligt og henvende sig til studerende 
på kandidatniveau. 
 

i) Pilotforsøget omkring faget Virksomhedens økonomi- Kolding 
Jesper snakker med fagansvarlig og instituttet om fagets undervisningsform i tilstrækkelig 
grad støtter eksamensformen, herunder vil man være åbne også for ressource tildelingen til 
faget. 

 
 

 
4) Fagbeskrivelser for Foråret 2016 

Tema for næste runde af fagbeskrivelser (E16): Formål og sigte 
 
Følgende fagbeskrivelser blev drøftet /godkendte i studienævnet: 
Alle fag, hvor der ikke tidligere var beskrevet tekst vedrørende tvungen tilmelding til 
undervisning og eksamen, har fået aktuel standard tekst påført. Dette er ikke anført under 
”ændring”, da det er et forhold, der i princippet gælder alle fagene. 
De godkendte fag fremgår i tabellen bagerst i dette referat. 
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Fagbeskrivelser omkring kandidat specialerne (DK, UK) på cand.merc. i høring samt 
cand.merc.aud. der fra vores studienævn efterfølgende skal sendes i høring i Odense. 
De fagansvarlige for de to fagbeskrivelser har prøvet at cykronisere så vidt dette har været 
muligt, nedenstående bemærkninger fra studienævnet er derfor gældende for dem begge. 
 
Vedrørende forslag om reduktion af sidetal: 
Der er forslået reduktion af sidetal fra 80 til 70 sider for individuelle rapporter og fra 110 til 95 
for grupperapporter. 
Studienævnet støttede forslaget om reduktion i sidetal, da dette med de færre sider fortsat godt 
kan give en god kvalitet og afspejle forskningsdelen i uddannelsen. 
For cand.merc.aud. specialet, som studienævnet er koordinerende for, blev det fremhævet, at 
denne uddannelse dækker et mere ensartet fagområde, og derfor vil være lettere at målrette også 
i relation til emne og problemformulering til et mindre sidetal. 
 
Vedrørende forslag om ændrede afleveringstidspunkter for vejlederkontrakter: 
Der er nuværende (E15) aflevering 15. august, og der blev i forbindelse med høringen på 
kandidatspecialet for cand.merc. foreslået aflevering 15. september. 
Studienævnet kan støtte en aflevering den 15. september, men ser det ikke som principielt, om 
aflevering må ske den 15. august eller den 15. september, da man vil kunne planlægge efter 
begge modeller. 
 
For specialet for Designledelse godkendte studienævnet at aktuelle ændringer omkring 
fagbeskrivelserne for cand.merc. og cand.merc.aud. også vil være gældende for dette speciale. 
. 
 

5) Drøftelse af undervisningsevaluering for fag Forår 2015 (behandles sideløbende med pkt. 4) 
 

Studienævnet drøftede evalueringerne, og der er kommet mange gode supplerende 
tilbagemeldinger fra de fagansvarlige. Disse er konkret indarbejdet i de nye fagbeskrivelser for 
F16. 

 
 
6) Ændringer i fagbeskrivelser for efterår 2015.  

- Organisation med videnskabsteori 
- Fag lagt om i forhold til sidste års evaluering. Der er lagt større vægt på tilrettelæggelse af 

gruppearbejdet samt at skabe samspil mellem forelæsninger og øvelsestimer. 
Sammenhængen mellem de studerendes arbejde i semestret og eksamensaktiviteter er 
ligeledes styrket. Godkendt. 
 

- Innovation og entreprenørskab på tværs 
Samarbejdsfag på tværs – DS, IBM, HUM og IER 
Lokalemæssigt foregår undervisningen på Business Kolding.  
Alle institutioners undervisere vil være med til eksamen, de ekstra ressourcer dertil er 
dækket af tilskud givet til projektet fra Fonden for Entreprenørskab.  
 

- Forretningsengelsk 
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12 kt/uge er generelt et aktivitetskrav for bacheloruddannelser. Vi kan derfor ikke 
imødekomme reduktion i katetertimer (de 4 konfrontationstimer) af hensyn til de samlede 12 
timer /uge, som er et overordnet krav. Men underviserne opfordres til at kontakte Jesper for 
konkret tilrettelæggelse af undervisningen. 
 

- Studieophold 
Fagansvarlig har bedt om, at få eksamenstiden reduceret til 30 min frem for 45 min.  
Godkendt. 
 

- Studiestartsprøve 
Er flyttet til september (formandsbeslutning), så de studerende, der ikke er mødt op m.v. vil 
kunne blive meldt ud inden 1. oktober. 
Prøven er opbygget som en spørgeundersøgelse, så vi kan få et indblik i de studerende, vi 
har optaget, og forhåbentligt ud fra svarene bedre kan tilpasse undervisningen. 
Rent teknisk får de studerende sendt en mail med en survey,  
Kristian Philipsen og Kim Klyver har udarbejdet spørgsmålene. 
 

7) Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde (er medtaget under pkt. 8) 
 

 
8) Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
 
 
Løbenr
. 

Ansøgning: Uddannelse: Afgørelse: 

51406 Merit, DK (SDU Esbjerg) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
43915 Merit, DK (RUC) Designledelse Imødekommet 
50854 Faglig vurdering, DL, (BA i Kommunikation 

og Digitale Medier, Aalborg Universitet) 
Designledelse Imødekommet 

54321 Afleveringsfrist for speciale - Tom Hvidt CM-Aud Imødekommet 
54318 Fritagelse fra 30 ECTS reglen - HA Merit Erhvervsøkonomi,Mer

it 
Imødekommet 

33700 Afleveringsfrist for speciale CM-BC Imødekommet 
54315 Fritagelse fra 30 ECTS - Cand.merc.styring og 

ledelse 
DKØ Imødekommet 

54230 Fritagelse fra 30 ECTS - Cand.Merc.Styring 
og ledelse 

CM-SL Imødekommet 

51423 Faglig vurdering, DL, (BA i teatervidenskab, 
Københavns universitet) 

Designledelse Imødekommet 

54198 Afleveringsfrist for speciale CM-Aud Imødekommet 
54196 Tvungen tilmelding til fag CM-SL Imødekommet 
52784 Merit, DK (Syddansk Universitet) Erhvervsøkonomi Imødekommet 
36234 Skift af linje DKØ Afslag 
51999 Faglig vurdering, HA-GE, 

(Erhvervsakademiet Lillebælt, 
serviceøkonom(AK)) 

Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 

52065 Valgfag CM-SE Imødekommet 
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52061 Fritagelse fra 30 ECTS CM-SL Imødekommet 
53869 Plan for uddannelse Erhvervsøkonomi Imødekommet 
44288 Merit, DK (AAU) CM-Aud Imødekommet 
52976 Valgfag Designledelse Imødekommet 
52818 Fritagelse fra 30 ECTS reglen CM-IVU Delvis 

imødekommet 
500 Forhåndsmerit, DK (Murdoch, Australien) CM-SL Imødekommet 
48079 Projekt/praktik forløb- udvidelse af ECTS Erhvervsøkonomi,Eni

n 
Imødekommet 

37581 5. gangsforsøg (VØ) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
45290 4. gangsforsøg, Produktionsstyring CM-SL Imødekommet 
45275 4. gangsforsøg –erhvervsjura Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
45077 Tilmelding efter frist CM-SE Imødekommet 
45012 Merit, DK –CBS Erhvervsøkonomi,IB Imødekommet 
36092 Forhåndsmerit, udland (Universitat de 

Barcelona) 
Erhvervsøkonomi,IB Imødekommet 

34630 Eksamensbekendtgørelsen Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
45291 5. gangsforsøg -Organization  CM-SE Imødekommet 
52788 Fritagelse fra 30 ECTS reglen Erhvervsøkonomi Imødekommet 
29028 Studieaktivitetsregler i studieordning Erhvervsøkonomi,IB Imødekommet 
52775 Plan for uddannelse CM-Aud Imødekommet 
48853 Merit, DK (AU) CM-SL Imødekommet 
52532 Afleveringsfrist for speciale Designledelse Imødekommet 
52531 Merit, DK (Meritoverførelse af suppleringsfag 

fra fuldtid til deltidsstudie SDU Kolding) 
CM-Aud Imødekommet 

52264 Faglig vurdering, HA (Aarhus universitet, 
Erhvervsøkonomi, erhvervsret, HA(jur) og 
skat) 

Erhvervsøkonomi Imødekommet 

45133 Kandidatspecialet afslutter CM-Aud Afslag 
52218 Fag andet campus CM-Aud Afslag 
52057 Fritagelse fra 30 ECTS Designledelse Imødekommet 
52051 Afleveringsfrist for speciale Designledelse Imødekommet 
51445 Valgfag CM-IVU Imødekommet 
51442 Eksamen udenfor eksamensperiode CM-SL Imødekommet 
51430 Individuel besvarelse Designledelse Imødekommet 
51411 Merit, DK (Cand.merc.aud fuldtid i Kolding) CM-Aud Imødekommet 
51397 Projekt/praktik forløb Designledelse Imødekommet 
51379 Deltagelse i reeksamen Designledelse Imødekommet 
51365 Merit, DK (Syddansk universitet) CM-Aud Imødekommet 
50173 4. gangsforsøg (Kvantitative 

optimeringsmetode) 
Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 

50178 Afleveringsfrist for speciale Designledelse Imødekommet 
48827 Afleveringsfrist for speciale CM-IVU Imødekommet 
51292 Plan for uddannelse CM-SL Imødekommet 
51129 Deltagelse i reeksamen Erhvervsøkonomi, GE Delvis afslag 
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41876 4. gangsforsøg (VØ) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
50863 Merit, DK (HD-R) CM-Aud Imødekommet 
50494 Afleveringsfrist for speciale CM-SE Imødekommet 
44298 4. gangsforsøg (VØ del 2) Erhvervsøkonomi,Eni

n 
Imødekommet 

44181 5. gangsforsøg (VØ del 1) Erhvervsøkonomi Imødekommet 
49739 Afleveringsfrist for speciale CM-IVU Imødekommet 
18662 Studieaktivitetsregler i studieordning CM-BC Imødekommet 
36348 5. gangsforsøg (VØ) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
44274 Faglig vurdering, CM, (PB i Internation 

handel og markedsføring) 
CM, Fag.koor. Imødekommet 

44166 4. gangsforsøg (VØ 2. del) Erhvervsøkonomi,Eni
n 

Imødekommet 

44048 Eksamensbekendtgørelsen Erhvervsøkonomi,IB Imødekommet 
44290 Skift af linje Erhvervsøkonomi,Eni

n 
Imødekommet 

44283 Studieordning, udd. bekendtgørelse Designledelse Imødekommet 
44261 Skift af linje Erhvervsøkonomi,Eni

n 
Imødekommet 

44138 Særlige prøvevilkår Erhvervsøkonomi Imødekommet 
44134 Faglig vurdering, CM-AUD CM-Aud, fag.koor. Afslag 
44125 Studieaktivitetsregler i studieordning CM-Aud Imødekommet 
43753 Deltagelse i reeksamen Erhvervsøkonomi,Eni

n 
Imødekommet 

 
 
 
 
9) Eventuelt 

 
 
Kirsten Høg     Jesper Piihl 
Studienævnssekretær    Studienævnsformand  
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OVERSIGT OVER GODKENDTE FAGBESKRIVELSER FORÅR 2016 
 
 
 
 
Fagtitel: Bemærkninger 

Forretningsudvikling Evaluering fra F15 giver ikke anledning til faglige ændringer i 
faget. Ingen ændringer omkring eksamen. 

Grafisk facilitering  Ingen ændringer 

Marketing På baggrund af evaluering fra sidste års fag, er der indlagt mere 
arbejde med cases. Viral marketing nyt emne. Ingen ændring 
omkring eksamen 

Marketing og Design På baggrund af evaluering er der mere litteratur omkring design, 
og fagets placering sml. faget Marketing er justeret lidt omkring 
undervisning. Ingen ændring omkring eksamen 
Ingen bemærkninger fra høring i studienævn for Design 

Projekt- og procesledelse,  Ingen ændringer nu, men der kan eventuelt komme faglige 
ændringer. 

Projektledelse  Ingen ændringer 

Erhvervsjura (godkendt i Odense, har været i høring i studienævnet i Kolding, 
der ikke havde bemærkninger) 
 

Erhvervsøkonomiske 
ledelsesredskaber 

Evaluering fra F15 har givet anledning til at ændre i litteratur og 
øget fokus på metode. Ingen ændringer omkring eksamen 

Innovation og projektledelse  Ingen ændringer 

International marketing 
management  

Ændret i litteratur i relation til tydeligere at trække på 
forskningstilknytning. Ingen ændringer omkring eksamen. 

Kvantitativ markedsanalyse Få faglige ændringer til indhold. Ingen rettelser omkring 
eksamen 
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Kvantitative 
optimeringsmetoder 

Ny fagansvarlig. Ingen ændringer omkring eksamen 

Strategi og Design Ingen ændringer 

Arbejdsret  Let ændringer i formål samt litteratur. Ingen ændringer omkring 
eksamen 

Forbruger-adfærd og kvalitativ 
metode  

Ingen ændringer 

Forhandlings- og salgsteknik Ingen ændringer 

Human Ressource Management Ingen ændringer 

International erhvervsjura  Let ændret indhold. Ingen ændringer omkring eksamen. 

Advanced Accounting 
(regnskab i praksis) 

I dette forår valgfag, men vil senere fra F17 være linjefag på HA-
Generel. Der mangler afklaring af, om faget udbydes på engelsk 
eller dansk. 

Skatteret  Ændret noget i formål og sigte samt indhold og litteratur. Ingen 
ændringer i relation til eksamen. 

Udvidet årsregnskab Udbydes ikke Forår 2016 

Bachelor Thesis Godkendt i Odense- har været i høring. Ingen bemærkninger fra 
Kolding. 
Der henvises til den konkrete fagbeskrivelse. Fællesfag 

Bachelorprojekt HA Godkendt i Odense- har været i høring. Ingen bemærkninger fra 
Kolding. 
Der henvises til den konkrete fagbeskrivelse. Fællesfag 
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Interkulturel kommunikation, 
kultur og ledelse, 1.del 

Ingen ændringer 

Virksomhedens 
informationssystemer, 1.del 

Let ændret i beskrivelse af eksamensform, men selve formen 
ikke ændret. 

Business Law (samlæst Negot) Få faglige ændringer. Ingen ændringer i tilknytning til eksamen. 
Fællesfag, evt. campusspecifikke fagnumre 

Ekstern rapportering Ny fagansvarlig. Målgruppe udvidet med CM-AUD deltid. 
Censur ændret til IB. 

Generationsskifte og 
omstrukturering i juridisk 
belysning  

Ny fagansvarlig. CM-Deltid også målgruppe. Skærpet væsentligt 
i formål og indhold. Ingen ændringer i forhold til eksamen 

Revisionsteori -version Kolding Eksamensform med midtvejsprøve bibeholdt, da evaluering af 
F15 holdet, samt udviklingen i opnåelse af læringsmål, viste 
positiv effekt for dette. CM-AUD deltid indsat som målgruppe. 
Ændret i censur til IB. 

Seminar i Videnskabsteori og 
metode, specialfag for 
cand.merc.aud. 

Overskrift /titel let ændret. CM-Aud deltid indsat også som 
målgruppe. 

Specialfag i Videnskabsteori Overskrift /titel let ændret. CM-Aud deltid indsat også som 
målgruppe. 

Skatteret (Odense) Ingen ændringer i tilknytning til eksamen. Ændret til IB sml. 
faget i Odense sidste år. Der er sket ændringer i målbeskrivelse, 
indhold og litteratur. Ingen bem. Fra Odense efter høring 
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Kandidatspeciale, cand.merc. 
aud. 

Fagbeskrivelsen er ikke helt færdig, sendes efterfølgende i høring 
i Odense 

Designmetoder  Ingen ændringer 

Form, betydning og værdi Ændret i litteratur. Ingen ændringer omkring eksamen. 
Specificeret at eksamensbetingelse skal være opfyldt før ordinær 
prøve 

Strategi, økonomi og ressourcer Rettet i litteratur. Ingen rettelser i relation til eksamen. 

Tværfagligt projekt 2 Ingen ændringer 

Kandidatspeciale, 
Designledelse  

Tilrettes svarende til cand.merc. og cand.merc.aud. 

Videnskabelige 
undersøgelsesprocesser  

Ingen ændringer 

Methods of Idea Evaluation Faglig tilpasset det nye fag Research Methods. Ingen ændringer 
af betydning for eksamen 

Network, resources and 
entrepreneurship strategy 

Censur ændret til IB. Præciseret at eksamensbetingelse skal 
opfyldes før ordinær prøve 

Organizationg & 
entrepreneurship Facilitation 

Ingen ændringer 

Performance Measurements & 
Financial Planning  

Fag under udfasning. Tilbydes alene med eksamen forår 2016 

Research Methods Nyt obl. fag på cand.merc. Strategic Entrepreneurship. Faget skal 
styrke de studerendes kompetencer inden for kvalitative såvel 
som kvantitative metoder. 
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Master Thesis - MSC. in 
Economics and Business 
Administration 

Skal godkendes i Odense. 
Koldings høringssvar fremgår ovenfor i forhold til foreslåede 
ændringer. 

Kandidatspeciale, cand.merc. Skal godkendes i Odense. 
Koldings høringssvar fremgår ovenfor i forhold til foreslåede 
ændringer. 

Controlling og intern revision Ingen ændringer 

Innovation Målgruppe udvidet til CM-Aud. deltid. Formål gennemskrevet. 
Ingen ændringer omkring eksamen. 

Ledelse Væsentlige faglige ændringer. Målgruppe udvidet til CM-AUD 
deltid (valgfag). Censur IB.  

Markedskommunikation NY fagansvarlig. Målgruppe udvidet til CM-AUD deltid 
(valgfag). Censur ændret til IB. 

Produktionsstyring Målgruppe udvidet til CM-AUD deltid (valgfag). Censur ændret 
til IB. Tilskrevet mulighed for ændret eksamensform ved 
omprøve 

Strategi  Målgruppe udvidet til CM-AUD deltid (valgfag). Præcisering af 
eksamensbetingelse (omkring sider i rapport). Censur ændret til 
IB.  

Coaching  Ingen ændringer i eksamensform. Der kan ske faglige ændringer 
i faget på baggrund af en nærmere vurdering af om 
læringsmålene for faget kan udvides og skærpes. Dette er baseret 
på gennemgang af karakterfordeling på faget gennem de seneste 
tre år. 

Controlling og 
ledelsesprocesser 

Tilpasset i indhold og form efter undervisningsevaluering F15. 
Eksamensform let ændret. Censur ændret fra IC til IB 

Corporate social responsibility 
og bæredygtighed 

Ikke i udbud F16. 
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Eksternt regnskab  Ny fagansvarlig,  

Strategisk Organisationsdesign Ikke i udbud F16. 

Studieophold Eksamenstid ændret fra 45 min. til 30 min. 

Virksomheders globale 
lokalisering 

Målgruppe udvidet også til CM-Aud deltid (valgfag). Ellers 
ingen andre ændringer 

Virksomheders samarbejde i 
klynger og netværk 

Ikke i udbud F16. 

Virksomhedsprojekt Eksamensforudsætning: Indsat krav om undervisningstilmeldt 30 
ECTS (pga. studiefremdriftsreformen ikke muligt at sætte krav 
om beståede fag). Eksamenstid: ½ time for 1. studerende, 1 time 
for 3 studerende (som bachelor projektet) 

Specialfag i eksternt regnskab Let ændring i overskrift /titel 

Specialfag i marketing Let ændret overskrift/titel. Censur ændret til IB. Samme faglige 
ændringer med baggrund i evaluering som faget Marketing på 10 
ECTS 

 
 
 
 
 
 


