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Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Onsdag den 2. februar 2011 kl. 12.30- 15.00 i lokale 2.10 
 
 

1. Godkendelse af referat fra møde den 12. januar 2011 
 

2. Meddelelser: 
• Kortlægning af danske designuddannelser, spørgeundersøgelse fra Kulturministeriet 
• Referat fra konstituerende møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 18. feb. 2011 
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 18. feb. 2011 
• Fakultetet har godkendt ændret fagbeskrivelse for faget Regnskab 
• Høringssvar vedrørende ændret fagbeskrivelse i faget Samfundsøkonomiske 

rammebetingelser 
• Eventuelle andre meddelelser og informationer.  

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Kommissorium for indkaldelse af valgfag for efterår 2011 
• Status på digitalisering af evaluering 
• International master 

 
4. Forløbsanalyser 2010, BA uddannelser 

 
5. Igangsætning af planlægning af rustur 

 
6. Indmelding af emner til aftagerpanel 

 
7. Dispensationer i høring / formandsgodkendt siden sidste møde (lukket punkt) 

Formandsgodkendt: 
060479: Ansøgning om særlige prøvevilkår. Imødekommet. 
 
Behandlet i skriftlig høring: 
170185: Ansøgning om genvurdering vedrørende 4. eksamensforsøg i faget Erhvervsret. 
Imødekommet. 

 
8. Dispensationer til behandling på mødet (lukket punkt)     
 
• 270289: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden at have deltaget i den ordinære eksamen i 

samme termin, faget Organisation med Videnskabsteori 
• 010788: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit i relation til ændring af fag i tidligere 

godkendelse, B.Sc.merc., Generel 
• 060984-2172: Ansøgning om merit for fag bestået på udlandsophold, Designledelse 
• 040477: Ansøgning om tilmelding til fag efter ordinær tilmeldingsfrist. Faget Kommunikation. 
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• 040478: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden at have deltaget i den ordinære eksamen i 
samme eksamenstermin. Faget Idea Generation. 

• 200785: Vurdering vedrørende manglende obl. opgaver i faget Regnskab (fortsat fra tidligere 
ansøgning) 

• 100585: Ansøgning om meritoverførsel af fag fra udlandsophold, Designledelse 
• 150484: Ansøgning om tilmelding til fag forår 2011 efter ordinær tilmeldingsfrist. 
• 080782: Ansøgning om at måtte følge faget Skatteret forår 2011 på campus Odense, cand.merc. 

aud, Kolding 
• 120788: Ansøgning om ændret vurdering vedrørende suppleringsfag for optagelse på 

cand.merc. SL. 
• 110279: Ansøgning om at måtte følge faget Revisionsteori i Odense, cand.merc. aud., Kolding 
• 160283: Ansøgning om tilmelding til fag efter ordinær tilmeldingsfrist, cand.merc. aud., 

Kolding 
• 101074: Ansøgning om tilmelding til fag efter den ordinære tilmeldingsfrist, supp. fag 
• TBN: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på cand.merc. aud. med udenlandsk 

bachelor. 
• 300788: Ansøgning om faglig bedømmelse vedrørende optagelse på Designledelse med 

bachelor indenfor erhvervskommunikation med to fremmedsprog. 
• 210787: Ansøgning om at deltage i reeksamen uden at have deltaget i den ordinære eksamen i 

samme eksamenstermin, Science Theory. 
• 140886: Ansøgning om tilmelding til undervisning til fag efter den ordinære tilmeldingsfrist. 

Faget Generationsskifte i juridisk belysning, cand.merc. aud. Kolding 
• 171189: Ansøgning om alternativt fag i relation til tidligere udarbejdet plan for supp. mhp. 

optagelse på cand.merc. SL med bachelor i D&K. 
• 060488: Ansøgning om alternativt fag i relation til tidligere udarbejdet plan for supp. mhp. 

optagelse på cand.merc. SL med bachelor i D&K. 
• 020183: Ansøgning vedrørende plan for færdiggørelse. 
 
•  

 
9. Eventuelt 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær 
  


