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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Fredag den 25. september 2015 kl. 11.00- 14.00 i lokale 41.31. 
 
 
Tilstede: Jesper Piihl, Inge Langhave, Teit Lüthje (fra kl. 12.00), Mette Husum Dalstrup, Line 
Lindblad Storm, Pernille Chramer Hansen, Christa Hansen Lorentzen, Kirsten Høg og Lene Albæk 
Jensen. 
 
Afbud: Elin B. Sørensen 
 
Tilstede studieservice, åbne punkter: Pernille Lund Christensen og Marianne Fræhr Thomsen. 
 

 
1) Godkendelse af referat fra møde 25. august 2015  

Godkendt 
 

2)  Meddelelser: 
 

• Censors forhåndsgodkendelse af eksamensopgaver bortfalder - de erhvervsøkonomiske 
censorkorps 

• Etiske retningslinjer omkring rusturen 
• Fakultetets information om Studiefremdriftsreformen er opdateret 
• Iværksætterpilotordningen, ny ansøgningsrunde for kommende iværksætterpiloter  
• Kontaktliste - samarbejde mellem Eksamen, Studieservice og SAM. 
• Ønske om fakultetets tilbagemelding vedr. digital aflevering af specialer. 
• Optag med og uden supplering-cand.merc. 1.sep. 2015. 
• Prioritering af arbejdsopgaver for SAM på Eksamen. 
• Referat med bilag fra Campusrådsmøde. 
• Fremadrettet proces omkring studie- og undervisningsmiljøvurdering for 

deltidsstuderende. 
• Studiepraktik midler. 
• Notat fra Juridisk Kontor vedr. tvangstilmelding efter 1. sep.2015 
• Udfordringer med Studiefremdriftsreformen – indmelding af emner. 
• Vedrørende meritoverførsel af eksamensforsøg for fleksible fag under 

studiefremdriftsreformen. 
• Videresendelse af studentermail til privatmail - udfases 
• Kvote 2 behandling i 2016 - dato for samtaler  

Opslag for Fulbright Joint Grants til studier i USA 
• Dagsordener og referater fra møder i de øvrige EØ studienævn 
• Eventuelt andre meddelelsespunkter 
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Studienævnet orienterede sig sammen med Studieservice i Kolding omkring ændringer i 
eksamensdatoer. 
Studienævnet drøftede her fordele og ulemper vedrørende fremrykket afleveringstidspunkt på 
Virksomhedsprojekt af hensyn til mulighed for mundtlig eksamen i den første uge af januar. Både 
Designledelse og flere cand.merc.profiler har studerende på faget. Konklusionen var, at der godt 
kan være forskellige datoer for mundtlig eksamen for de enkelte uddannelser for at tage hensyn til 
uddannelsernes øvrige placering af eksamener.  
 
Eksamen i faget Coaching er planlagt til mandag i uge 45, som er umiddelbart efter camp ugen. 
Spørgsmål fra studieservice, om man burde flytte eksamen til tirsdag. Både cand.merc., 
designledelse og cand.merc.aud. har faget som valgfag.  
Konklusion: uanset om der vælges mandag eller en anden dag i ugen, vil der kunne opstå problemer 
omkring undervisningen. Da cand.merc.aud. ikke deltager i campugen, vil eksamen til disse 
studerende blive om mandagen. Øvrige studerende kan vælge mellem dagene tirsdag til torsdag 
efter først til mølle princippet. 
  
Eksamen i Internationalization and Growth er planlagt til medio januar. Da underviser er på 
forskningsophold i denne periode vil der blive forsøgt at finde en anden eksaminator, idet 
eksamensdatoen fastholdes. 
 
 
Kommentarer til nogle af de øvrige meddelelser: 
Ledighedstal for 2012: Det ser fornuftigt ud for vores respektive kandidatuddannelser. 
 
Vedr. digital aflevering af specialer – Studienævnet har tidligere givet tilbagemelding omkring, at 
en digital aflevering ikke vil have faglige konsekvenser for de studerende.  
Fra campusserne i Odense og Esbjerg har man ud fra ressourcemæssige hensyn (hensyn til 
eksaminatorer) anmodet om dispensation til fortsat at anvende papir aflevering af specialerne. 
Jesper havde efterfølgende drøftet ressourceproblematikken med IER, og set ud fra en ressource 
vinkel ønskes også fra instituttet mulighed for aflevering i papirversion. Dette er videresendt til 
fakultetet. 
 (KIH: på det efterfølgende Erhvervsøkonomiske studieledermøde, den 30. september 2015 blev 
afleveringsform for specialerne drøftet. Som konklusion på mødet, har fakultetet efterfølgende givet 
dispensation til, at specialer på cand.merc. for alle campusser kan afleveres i papirform.  
Dispensationen er gældende til sommereksamen 2016.) 
 

 
3) Studienævnets strategi og kvalitetsudvikling: 

  
a) Erfaringer med afholdelse af studiestartsprøven 

Gode erfaringer med meget stort fremmøde på den ordinære eksamen. Kun ganske få 
studerende mødte ikke op til ordinær prøve og omprøve. 
 

b) Ændringer i Erhvervsøkonomi, HA designlinjen. 
Da Designkultur og Økonomi har lavet faget Designkultur faget om, blandt andet med 
udvidelse af fagets ECTS fra 5 til 10 ECTS, vil det være nødvendigt også at se på ændringer 
i Erhvervsøkonomi, HA- Design og forretningsudvikling, hvori faget indgår som obl. fag. 
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Jesper og fagansvarlig vil arbejde videre med dette, herunder også mulige andre ændringer 
af linjen mhp. godkendelse i fakultetet den 1.december. 
 

c) Ændringer i faget Virksomhedens økonomi- Kolding. 
Man har ændret faget således, at LearnSmart delen er taget ud, og der i stedet er indsat et 
andet indhold for den aktuelle delprøve, hvor Learn Smart tidligere indgik. 
Det ændrede indhold vil blandt andet indeholde udvalgte hovedemner, der også indgår i 
Midtvejsprøven, så de studerende får mulighed for at fokusere på de aktuelle emner til 
eksamen. 
Instituttet har også bevilget flere ressourcer /timer til faget, så der kan tilbydes en 
opsamlingsdag. 
Inge opfordrede til, at man prøvede at gøre op, hvor mange studerende, der faktisk deltager i 
denne opsamlingsdag. 
 

d) Kandidatspecialet på cand.merc.aud. 
Inge og Kirsten rejste problemstillingen vedrørende krav om beståede fag som 
eksamensforudsætning i fagbeskrivelsen for cand.merc.aud. og cand.merc. 
Med krav om underskrevet vejlederaftale 15. januar, vil det ikke være muligt at sikre beståede 
fag på i alt 75 ECTS på cand.merc.aud. på dette tidspunkt. 
Inge går sammen med Anna sammen om løsning på problemet 
(KIH. Eksamensforudsætning er rettet til alene beståede 60 ECTS, men 80 ECTS 
undervisningstilmeldt. Rundsendes i høring /for aud. til godkendelse) 

 
 
 
4) Høring vedrørende ændring i indhold og ECTS i faget Designkultur 

Studienævnet kan se den faglige relevans i henhold til fagets ændrede indhold og ECTS værdi. 
Man vil efterfølgende i eget studienævn se på de tilpasninger, der måtte være nødvendige for 
linjen Erhvervsøkonomi, HA- Design og forretningsudvikling, jf. punkt 3. 
 

 
5) Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde (er medtaget under pkt. 6) 

 
 

6) Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 
 

Løbenr. Ansøgning: Uddannelse: Afgørelse: 
57225 1.årsprøve Erhvervsøkonomi,IB Afslag 
56089 Merit, DK (AU) Erhvervsøkonomi imødekommet 
55185 Merit, DK (Meritoverførelse) CM-SE imødekommet 
56739 Merit, DK (evt. universitet) Designledelse imødekommet 
55261 Valgfag Erhvervsøkonomi,De imødekommet 

55823 
Merit, udland (Merit 
forforhåndsgodkendelser) CM-IVU imødekommet 

55903 Faglig vurdering, CM-AUD, (PBA Finans) DKØ imødekommet 
57206 Individuel besvarelse Designledelse imødekommet 
55247 Merit, DK (RUC) CM-SL imødekommet 
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53884 Forhåndsmerit, DK (AAU) CM-SL imødekommet 
55260 Valgfag Erhvervsøkonomi,De imødekommet 
57062 Merit, DK (AU) CM-Aud imødekommet 
57078 - Afl. emnevalg til BA projekt efter frist DKØ imødekommet 
57096 Faglig vurdering, CM-AUD, (HA-jur) CM-Aud, fag.koor. imødekommet 
57105 - tvungen tilmeldt eksamen CM-SE imødekommet 
57127 Faglig vurdering, DL, (Medievidenskab) Designledelse imødekommet 
57152 Fag andet campus CM-Aud imødekommet 
57227 1.årsprøve Erhvervsøkonomi,IB imødekommet 
52788 - Fritagelse fra 30 ECTS reglen Erhvervsøkonomi imødekommet 
57250 Tvungen tilmeldt fag CM-Aud imødekommet 
57255 Merit, DK (SDU Odense) CM-Aud imødekommet 
57271 Merit, udland (Skema, Frankrig) CM-IVU imødekommet 
57265 4. gangsforsøg (TFP 3) Designledelse Afslag 
57309 Eksamensbekendtgørelsen CM-SL imødekommet 
57345 Merit, DK (AU) Erhvervsøkonomi,Merit imødekommet 

55605 
Merit, DK (Århus Universitet, HDR, 
finansiering og marketing) CM-Aud imødekommet 

56081 Eksamen udenfor eksamensperiode CM-Aud Delvis afslag 
52532 Afleveringsfrist for speciale Designledelse imødekommet 
56750 Studieordning, udd. bekendtgørelse CM-SL Afslag 
56240 Afleveringsfrist for speciale CM-IVU imødekommet 
25217 Skift af fag Erhvervsøkonomi,IB imødekommet 

55179 
Merit, DK (33AU-Merit, DK (Suppleringsfag, 
marketing og finansering, Aarhus Universitet) CM-Aud imødekommet 

56135 Merit, DK (AU) CM-Aud imødekommet 
55604 Merit, DK (SDU, Anden uddannelse) CM-Aud imødekommet 
56147 Merit, DK (Markedsføringsøkonom) Erhvervsøkonomi,Enin imødekommet 
75052 Forhåndsmerit, DK (SDU Esbjerg) CM-Aud imødekommet 

55389 
Merit, DK (Serviceøkonom, 
Erhvervsakademiet Lillebælt) DKØ Afslag 

55606 Merit, DK - HA IB(SDU Odense) Erhvervsøkonomi Afslag 

55168 
Merit, DK (Suppleringsfag, marketing og 
finansering, Århus Universitet) CM-Aud imødekommet 

55275 Merit, DK (IBC) Erhvervsøkonomi,IB Afslag 

55378 
Merit, DK (Aarhus Universitet, 
Organisationsadfærd og eksternt årsregnskab) Erhvervsøkonomi Delvis afslag 

55375 
Merit, DK (Aarhus universitet, 
organisationsadfærd og eksternt årsregnskab) Erhvervsøkonomi Delvis afslag 

56132 Merit, DK (AU) CM-Aud imødekommet 
56156 Merit, DK (SDU, anden profil) CM-SL imødekommet 
56137 Individuel besvarelse Designledelse imødekommet 

55824 
Dispensation fra reglen om tvungen 
tilmelding til 30 ECTS Erhvervsøkonomi imødekommet 

55935 Plan for uddannelse Designledelse imødekommet 
55878 Eksamen udenfor eksamensperiode CM-SL imødekommet 
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55164  en afmelding af re-eksamen  CM-SL Afslag 
55655 Forhåndsmerit, DK (Aarhus) CM-Aud Afslag 
55293 fritagelse fra 30 ECTS reglen CM-SL imødekommet 

57069 
Forhåndsmerit, udland (Europa-Universität 
Flensburg) CM-SE imødekommet 

55718 3. gangsforsøg (suppl. fag) CM-SL Afslag 
56170 Valgfag Erhvervsøkonomi, GE imødekommet 

54496 
Forhåndsmerit, udland (San Diego State 
University (SDSU)) Erhvervsøkonomi,IB imødekommet 

55822 Merit, DK (Merit, statistik) CM-SL imødekommet 
25238 Merit, DK (CMA fuldtid til deltid) CM-Aud imødekommet 
55586 Valgfag Erhvervsøkonomi, GE imødekommet 
55252 Særlige prøvevilkår CM-Aud imødekommet 
53899 Afleveringsfrist for speciale CM-Aud imødekommet 
55186 Afleveringsfrist for speciale Designledelse imødekommet 
55193 Faglig vurdering, DL, (PBA - Grafisk design) Designledelse imødekommet 
53940 Tilmelding efter frist CM-Aud imødekommet 
54337 Valgfag Erhvervsøkonomi,IB imødekommet 
54229 Digital eksamen - CMA CM-Aud imødekommet 
54068 Afleveringsfrist for speciale CM-Aud imødekommet 
53853 Deltagelse i reeksamen (VØ) Erhvervsøkonomi,Enin imødekommet 
53858 Afleveringsfrist for speciale Designledelse imødekommet 
 
 
 
 
7) Eventuelt 

 
 
Kirsten Høg     Jesper Piihl 
Studienævnssekretær    Studienævnsformand  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


