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Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Tirsdag den 1. november 2011 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 
 

1. Godkendelse af referat fra møde den 3. oktober 2011 
 

2. Meddelelser: 
• Tilbagemelding fra studerende vedrørende faget Coaching og spørgsmålsteknikker 
• Årsberetning fra det erhvervsøkonomiske censorkorps 
• Forslag fra IDEA til videreudvikling af fag på BSc.merc. studiet 
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, den 4. okt. 2011 
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, den 12. oktober 2011 
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg den 6. oktober 2011 
• Fakultetet har meldt positiv tilbage vedr. adgangskriterier på Designledelse fra sep. 2012 
• Eventuelle andre sager. 

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Evaluering af Brobygning /studiepraktik i uge 43. 
• Opfølgning fra studieledermøde, den 11. oktober 2011 
• Tilretninger på cand.merc. profilerne i Kolding  

(til efterfølgende godkendelse på dec. mødet) 
• Restrukturering af suppleringsprogram for cand.merc.aud. og cand.merc.  

(begyndende drøftelse) 
 
4. Godkendelse af foreløbige læseplaner for F12 

 
5. Godkendelse af foreløbige eksamensdatoer for sommereksamen 2012. 

 
6. Procedure for undervisningsevaluering Efterår 2011 

 
7. Høring vedrørende arbejdsmiljø. 

 
8. Dispensationer, formandsgodkendt (lukket punkt) 

• 311086: Ansøgning om at skrive obl. opgave som indiv. besvarelse i faget Regnskab. 
Imødekommet 

• 1609682: Ansøgning om skrive de to obl. opgaver i supp. Fag i Internt regnskab som 
indiv. besvarelse. Imødekommet. 

• 111188: Ansøgning om at skrive obl. opgave i faget Regnskab som indiv. besvarelse. 
Imødekommet. 

• 300484: Ansøgning om at skrive obl. opgave i faget Regnskab som indiv. besvarelse. 
Imødekommet. 
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• 160589: Ansøgning om at skrive obl. opgave i faget Regnskab som indiv. besvarelse. 
Imødekommet 
 

 
9. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
Vedrørende eksamensforhold: 
 
• 291084: Ansøgning om særlige eksamensforhold, fag på cand.merc. aud. 
• 230783: Ansøgning om eksamen før det udbydes ordinært næste gang. Virksomhedsprojekt. 
• 060479: Ansøgning om senere aflevering af obl. opgave i faget Finansiering-generel. 
• 260185: Ansøgning om at måtte skrive eksamensopgave på engelsk. Faget 

Ledelsespsykologi og HRM. 
• 201285: Ansøgning om digital afholdelse af eksamen, fag på MSc- Strategic 

Entrepreneurship 
 
Vedrørende eksamensforsøg udover 3: 

• Ingen sager på dette møde. 
 
Vedrørende studieaktivitet: 

• Ingen sager på dette møde. 
 
Kandidatspecialer - frist for aflevering - specialet skal afslutte uddannelsen: 

• Ingen sager på dette møde. 
 
Fag og individuelle studieplaner: 

• 150178: Ansøgning om godkendelse af indiv. studieplan. CM-IVU, Syddansk Elite. 
 

Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 
• 191185: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for fag på udlandsophold 
• 131079: Ansøgning om meritvurdering vedr. tidligere beståede fag på HD-1.del til 

BSc.merc. 
• 180983: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på andet dansk universitet. 
• 040286: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, cand.merc. IVU 
• 040689: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. Enin. 
• 080988: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. Enin. 
 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 140684: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. aud /cand. merc. i 

Kolding med en udenlandsk bachelor. 
• AS: Ansøgning om faglig vurdering vedr. faget Statistik for optagelse på cand.merc. linjer i 

Kolding. 
• 020884: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på cand.merc. SL med en 

PBA i International Sales and marketing. 
• 15184: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på cand.merc. IVU med en 

bachelor i Design og Kulturøkonomi med tilvalg fra ASB. 
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• 271081: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse med en BA 
i Arkitektur og Design fra AAU.  

 
Vedrørende tilmelding til fag efter frist 

• 140886: Ansøgning om tilmelding til fag efter ordinær tilmeldingsfrist. Skatteret. 
 

 
 

10. Eventuelt 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  


