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Referat fra møde i

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding
Tirsdag den 1. november 2011 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20
Tilstede:
Jesper Piihl, Teit Lüthje, Anne Hougaard Rasmussen, Josefine Munk Damgaard, Nicolai Nyenstad
Petersen, Kirsten Høg
Afbud: Elin Sørensen, Inge Langhave Jeppesen og Maja Soo Ryun Fuglsang
Tilstede studieservice (åbne punkter): Marianne Fræhr Thomsen
1. Godkendelse af referat fra møde den 3. oktober 2011
Godkendt
2. Meddelelser:
• Tilbagemelding fra studerende vedrørende faget Coaching og spørgsmålsteknikker
Rigtigt dejligt med studerende der har givet ros tilbage til et undervisningsforløb.
•

Årsberetning fra det erhvervsøkonomiske censorkorps
Taget ad notum.

•

Forslag fra IDEA til videreudvikling af fag på BSc.merc. studiet. Vi arbejder forslaget
igennem sammen med de øvrige erhvervsøkonomiske studienævn.

•

Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, den 4. okt. 2011. Taget ad
notum.
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
Taget ad notum.

•

Fakultetet har meldt positiv tilbage vedr. adgangskriterier på Designledelse fra sep. 2012

•

Fakultetet har godkendt fagbeskrivelser for F12.

3. Studienævnets strategi og udviklingsområder
• Evaluering af Brobygning /studiepraktik i uge 43. Anne har samlet op på evalueringerne
fra studiepraktikken, og de giver en rigtigt positiv tilbagemelding på forløbet.
Evalueringerne viser, at der har været stor tilfredshed med fagdelene og med ”den røde
tråd” gennem forløbene.
• Opfølgning fra studieledermøde, den 11. oktober 2011. Man drøftede blandt andet
adgangskrav (fra sep. 2013) til cand.merc.. hvor man nu mener at have nået et godt
fælles samlet udgangspunkt, som man kan acceptere på tværs af de forskellige
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campusser og disses forskellige cand.merc. profiler. Tilrettelser i cand.merc.
studieordningen kommer senere til høring i de enkelte studienævn.
• Restrukturering af suppleringsprogram for cand.merc.aud. og cand.merc.
Vi overvejer en ny organisering af suppleringsfag i blokke af 5 ECTS. Udgangspunktet er 4
fagblokke, der erstatter de nuværende suppleringsfag på cand.merc. aud. Derudover kan de
nye fag af 5 ECTS også tilbydes som suppleringsfag for adgang til cand. merc. linjerne i
Kolding. Udgangspunktet er, at suppleringsfag udbydes ”omvendt” i relation hovedfaget
indenfor samme fagfelt, så der reelt er mulighed for at følge et givet fagområde både
forår/efterår. Dette øger fleksibiliteten.
Punktet fortsættes på næste møde.
•

Dimittend undersøgelser + hovedpunkterne fra strategiundersøgelsen.
Dimittend og strategiundersøgelsen viser blandt andet der følgende områder, som
studienævnet ønsker at arbejde videre med:
- Tydeliggørelse af forskningsbasering
- Tydeliggørelse af erhvervsrelatering
Man kan sætte større fokus på fagligheden ved allerede på intro forløbet at styrke
forskningstilknytningen. En måde kunne være ”a la studieteknik”, så de studerende tidligt
ser muligheder for at knytte fag til forskning. De studerende kan også være med til at
præsentere forskning eksempelvis på ”forskningens døgn”.
Paradokset kan så være, at dimittenderne (jf. denne undersøgelse) gerne vil have mere
praktik ind i forløbet. Undervisnings- og eksamensformen kan også være med til at skærpe
en forskningstilknytning såvel som erhvervsrelatering.
-

•

Synliggørelse af BSC.merc. som en universitetsbachelor
Arbejde med de studerendes bevidsthed om opnåelse af viden og kompetencer, der ikke
forældres.
Styrke muligheder for ”hårde” fag – f.eks. i valgfagsudbuddet.

De fremtidige cand.merc. profiler. (Ann Højbjerg Clarke deltog i dette dagsordenspunkt og
præsenterede oplæg til de fremtidige cand.merc. profiler fra sep. 2012)
Med ændringerne vil man sætte større fokus på fagområderne strategi samt ledelse og
forandringsledelse, ligesom man vil støtte udlandsophold bedre og give variabel mulighed
for deltagelse i videnskabsteori og Virksomhedsprojekt ved udbud både efterår og forår.
Tilsvarende vil der være større mulighed for udlandsophold både forår og efterår, ligesom
der også vil være valgfagsudbud der.
Ann lagde vægt på, at der dog er tale om mindre forandringer, da hovedindtrykket er, at
linjerne er velfungerende.
Studienævnet tog meget godt imod præsentationen og tilkendegav at man kunne arbejde
videre med dette oplæg.

4. Godkendelse af foreløbige læseplaner for F12
Blev ikke behandlet på mødet, men sendes efterfølgende i skrivning høring.
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5. Godkendelse af foreløbige eksamensdatoer for sommereksamen 2012.
De fremlagte foreløbige eksamensdatoer fra studieservice i Kolding blev godkendt.
6. Godkendelse af tre fagbeskrivelser for F12
Følgende tre fag blev godkendt (de to med ændring siden sidste godkendelse):
- HRM
- Forbrugeradfærd og kvalitativ metode (antal obl. opgaver ændret til 2 efter høringssvar
fra studienævn for Dansk, Engelsk og Design)
- Performance Measurements and Financial Planning (ny fagansvarlig)
7. Procedure for undervisningsevaluering Efterår 2011
På baggrund af tidligere beslutning om evaluering efter afholdt eksamen, havde Jesper til
videredrøftelse udarbejdet forslag til spørgsmål omkring eksamen, der kunne supplere de øvrige
spørgsmål i evalueringen omkring selve undervisningen.
Følgende fire spørgsmål inkluderes i evalueringen:
- Resultatet af eksamen afspejler dit faglige niveau i faget?
- Eksamensformen passede til undervisningen?
- Gennemførelsen af eksamen svarede til dine forventninger?
- De praktiske forhold omkring eksamen var velfungerende (tidsplan, lokaler m.v.)?
Tidspunkt for evaluering:
Fag med skriftlige eksamener: efter sidste frist for offentliggørelse af karakterer.
Fag med mundtlig eksamen: umiddelbart efter eksamensafholdelse (efter sidste eksamensdag,
hvis eksamen er over flere dage).
8. Høring vedrørende arbejdsmiljø.
Vi kan godkende forslag til høringssvar, som Anna og Jesper har set på.
9. 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.
• 160589: Ansøgning om at skrive obl. opgave i faget Regnskab som indiv. besvarelse.
Imødekommet
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10. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt)
Vedrørende eksamensforhold:
•
•
•
•
•

291084: Ansøgning om særlige eksamensforhold, fag på cand.merc. aud. Imødekommet.
230783: Ansøgning om eksamen før det udbydes ordinært næste gang. Virksomhedsprojekt.
Afslag, da et ikke er begrundet i usædvanlige årsager.
060479: Ansøgning om senere aflevering af obl. opgave i faget Finansiering-generel.
Afvist, da der mangler begrundelse for særlige omstændigheder. Til gengæld dispenseres for
deltagelse i ordinær eksamen uden beståede obl. opgaver.
260185: Ansøgning om at måtte skrive eksamensopgave på engelsk. Faget
Ledelsespsykologi og HRM. Imødekommet.
201285: Ansøgning om digital afholdelse af eksamen, fag på MSc- Strategic
Entrepreneurship. Imødekommet.

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.
Henvises til vejledning.
• 020786: Ansøgning om erstatningsfag for Strategi, cand.merc. IVU. Imødekommet.
• 080283: Ansøgning om skift af uddannelsessted/campus, cand.merc. aud. Imødekommet.
• 080688: ansøgning om brug af ekstern vejleder, cand.merc. IVU. Imødekommet.
• 140690: Ansøgning om skift af linje, BSc.merc. Imødekommet.
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. Fag til meritoverførsel anvist.
• 180983: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på andet dansk universitet. Godkendt.
• 040286: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, cand.merc. IVU.
Godkendt.
• 301187: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag af udlandsophold, cand.merc. IVU.
Godkendt.
• 040689: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. Enin.
Godkendt.
• 080988: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. Enin.
Godkendt.

4

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding
10. november 2011

Vedrørende faglig vurdering om optagelse
• 140684: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. aud /cand. merc. i
Kolding med en udenlandsk bachelor. Adgang uden krav om supplering.
• AS: Ansøgning om faglig vurdering vedr. faget Statistik for optagelse på cand.merc. linjer i
Kolding. Imødekommet med 4 ECTS som tilstrækkeligt.
• 020884: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på cand.merc. SL med en
PBA i International Sales and marketing. Henvisning til vejl. Aftale.
• 151084: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på cand.merc. IVU med en
bachelor i Design og Kulturøkonomi med tilvalg fra ASB. Afslag på mulig
”supplerings”merit for fag på det humanistiske tilvalg, der henvises til alm. retningslinjer
vedr. optagelse på merc. linjer i Kolding med BA i Design & Kulturøkonomi.
• 271081: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse med en BA
i Arkitektur og Design fra AAU. Adgang uden krav om supplering.
Vedrørende tilmelding til fag efter frist
• 140886: Ansøgning om tilmelding til fag efter ordinær tilmeldingsfrist. Skatteret.
Imødekommet.
Ansøgning om støtte til undervisning i kinesisk:
Afslag, vi kan desværre ikke give støtte til undervisning udover den alm. undervisning.

11. Eventuelt
Ingen punkter.

Jesper Piihl
Studienævnsformand

/

Kirsten Høg
Studienævnssekretær
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