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Referat  fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

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

Tilstede: Jesper Piihl, Elin Sørensen, Teit Lüthje, Josefine Munk Damgaard, Maja Soo Ryun (i 
stedet for Nicolai Nyenstad Petersen), Kirsten Høg  
 
Afbud: Anne Hougaard Rasmussen, Anne Merie Scherrebeck Nissen, Nicolai Nyenstad Petersen, 
Susanne Pedersen. 
 

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

Referat godkendt. 
 

2. Meddelelser: 
• Kortlægning af danske designuddannelser, spørgeundersøgelse fra Kulturministeriet 

Kirsten og Elin følger op med besvarelse til videre fremsendelse til fakultetet den 15. 
februar. 

• Referat fra konstituerende møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 18. feb. 2011 
Taget ad notum. 

• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 18. feb. 2011 
Taget ad notum. 

• Fakultetet har godkendt ændret fagbeskrivelse for faget Regnskab. Vi offentliggør den nye 
fagbeskrivelse på linjernes web sider. Er ligeledes sendt til Slagelse. 

• Høringssvar vedrørende ændret fagbeskrivelse i faget Samfundsøkonomiske 
rammebetingelser. 
Vi har meldt tilbage, at vi støtter forslaget om den ændrede fagbeskrivelse. 

• Ændret procedure for censorindberetninger fra fakultetet 
Som konsekvens af dette, vil vi fra studienævnet marts /sep. indlægge fast dagsordenspunkt 
vedr. censorindberetninger. 

• Dagsorden for møde i SN for erhvervsøkonomi i Odense. Ingen bemærkninger. 
• Liste vedrørende foredrag for Valg undervejs. 

Vi checker i relation til foredrag m.v. fra egne linje- og uddannelsesansvarlige. 
• Eventuelle andre meddelelser og informationer.  

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Kommissorium for indkaldelse af valgfag for efterår 2011 
Vi lægger på bacheloruddannelserne op til valgfagspakker af ialt 20 ECTS. Selvom et 
fag er med i en given fagpakke, vil det også kunne tages selvstændigt. Udgangspunkt er 
fag af 5 ECTS, ialt ca 40- 45 ECTS af unikke valgfag, derudover kommer mulige obl. 
fag fra andre linjer, der også vil kunne udbydes som valgfag på en given linje. 
Der skal også udvikles et projektorienteret forløb på 10 ECTS som valgfag. 
Af hensyn til en mulig samling og synliggørelse af valgfagsudbuddet, indkalder vi også 
de valgfag (bl.a. af hensyn til linjen Generel), der F12 måtte indgå i en valgfagspakke. 
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Vi vil også indtænke fag fra det humanistiske fakultet, der kan vælges af studerende på 
specielt linjerne International Business og Entreprenørskab og Innovation.  
 

• International master 
Vi har fået en henvendelse fra Universitetet i Porto, der gerne vil lave samarbejde 
omkring mulige cand.merc. programmer  
 

• Status på digitalisering af evaluering 
Vi lægger op til, at evaluering kan digitaliseres også i forbindelse med at kunne afholdes 
i selve undervisningssituationen. Jesper arbejder videre med mulighederne 
 

• Fra studieleder mødet i denne uge 
Jesper omtalte dagsordenspunkter fra studieledermødet. Der var bl.a. drøftelse om 
nedbringelse af frafald - der er, meget glædeligt, allerede sket en kraftig nedgang i 
frafald, på HA linjerne i alle campusbyerne. 
Derudover drøftedes digitalisering af eksamener, der jo skal være gældende senest fra 
2012.  
Fagbeskrivelser skal præsenteres i ny form /skabelon, der kan tydeliggøre en større 
sammenhæng mellem undervisningsform, fagligt indhold, eksamen m.v. (ny skabelon 
sendes ud fra fakultetet primo februar), der arrangeres også info møde på de enkelte 
campusser henvendt til de fagansvarlige. 
Endelig er deadline for fagbeskrivelser fremrykket med 2 uger til levering i fakultetet 
den 15. april. Dette af hensyn til overflytning af undervisningstilmelding til 
eksamenskontoret på tværs af de enkelte fakulteter. Fagbeskrivelser skal derfor være klar 
til præsentation på web den 1. maj. 
 

4. Forløbsanalyser 2010, BA uddannelser 
Fortsættes på næste møde. 
 

5. Igangsætning af planlægning af rustur 
Josefine har sammen med SRK taget fat i planlægning af rusturen. 
 

6. Indmelding af emner til aftagerpanel 
 

Vi foreslår 5 personer til det fremtidige aftagerpanel  
(med kompetencer indenfor IT, Vindmølleteknologi, værtsvirksomhed for Ha-Enin studerende, 
revision /støttegruppen i Kolding.)  

 
 

7. Dispensationer i høring / formandsgodkendt siden sidste møde (lukket punkt) 
Formandsgodkendt: 
060479: Ansøgning om særlige prøvevilkår. Imødekommet. 
290878: Ansøgning om 4. eksamensforsøg i faget Erhvervsret. Imødekommet. 
 
Behandlet i skriftlig høring: 
170185: Ansøgning om genvurdering vedrørende 4. eksamensforsøg i faget Erhvervsret. 
Imødekommet. 
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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. Imødekommet 
•  010788: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit i relation til ændring af fag i tidligere 

godkendelse, B.Sc.merc., Generel. Godkendt. 
•  060984: Ansøgning om merit for fag bestået på udlandsophold, Designledelse 

Imødekommet, dog skal fagbeskrivelse tilsendes. 
• 040477: Ansøgning om tilmelding til fag efter ordinær tilmeldingsfrist. Faget Kommunikation. 

Imødekommet 
• 080483: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden at have deltaget i den ordinære eksamen i 

samme eksamenstermin. Faget Idea Generation. Afslag. 
• 200785: Vurdering vedrørende manglende obl. opgaver i faget Regnskab (fortsat fra tidligere 

ansøgning)Krav om obl. opgave annulleres. 
• 100585: Ansøgning om meritoverførsel af fag fra udlandsophold, Designledelse. Imødekommet. 
• 150484: Ansøgning om tilmelding til fag forår 2011 efter ordinær tilmeldingsfrist. 

Imødekommet. 
• 080782: Ansøgning om at måtte følge faget Skatteret forår 2011 på campus Odense, cand.merc. 

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

cand.merc. SL. Imødekommet. 
• 110279: Ansøgning om at måtte følge faget Revisionsteori i Odense, cand.merc. aud., Kolding. 

Imødekommet 
•  160283: Ansøgning om tilmelding til fag efter ordinær tilmeldingsfrist, cand.merc. aud., 

Kolding. Imødekommet. 
• 101074: Ansøgning om tilmelding til fag efter den ordinære tilmeldingsfrist, supp. fag. 

Imødekommet.  
• TBN: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på cand.merc. aud. med udenlandsk 

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

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

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

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

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

optagelse på cand.merc. SL med bachelor i D&K. Imødekommet 
• 120788: Ansøgning om merit fra anden kandidatuddannelse. Cand.merc. SL. Imødekommet. 
• 071168: Ansøgning om tilmelding til fag efter ordinær tilmeldingsfrist, cand.merc. SL. 

Imødekommet. 
• 031285: Ansøgning om at måtte følge fag på andet campus. HA-A, 2007 Syddansk Elite. 

Imødekommet. 
• 141183: Ansøgning om alternativt valgfag, cand.merc. aud.Imødekommet. 
• 040286: ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på cand.merc. IVU. 

Imødekommet. 
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• 101186: Ansøgning om tilmelding til fag efter ordinær tilmeldingsfrist. Imødekommet. 
• 220482: Ansøgning om tilmelding til reeksamen efter ordinær tilmeldingsfrist. Imødekommet 
• 140384: Ansøgning om tilmelding til undervisning efter ordinær frist. Imødekommet. 
•  060789:Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden deltagelse i den ordinære eksamen. 

Imødekommet, henvendelse til linjeansvarlig for plan for videre forløb.  
• 150687: Ansøgning om 4. eksamensforsøg i faget Skatteret, cand.merc. aud. Imødekommet 
•  040687: Ansøgning om tilmelding til fag efter ordinær tilmeldingsfrist. Imødekommet. 
• 070486: Ansøgning om merit for fag på udlandsophold. Fagene fra Oslo Handelsskole 

godkendt. 
• 030888: Ansøgning om ekstra eksamenstid – bevilget 1,5 time (faget skatteret) 
 

 
9. Eventuelt 
 
Næstkommende møder: 
 

• Fredag den 4. marts kl. 10.00 – 13.30 
• Mandag den 4. april kl. 10.00 – 15.00 
• Torsdag den 5. maj kl. 10.-14.00 
• Tirsdag den 7. juni kl. 10.-14. 

 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær 
  


