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Referat fra møde i

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding
mandag den 3. oktober i 2011 kl. 10.00- 15.00 i lokale 2.51
Tilstede:
Jesper Piihl, Inge Langhave Jeppesen, Elin Brandi Sørensen, Teit Lüthje, Nicolai Nyenstad
Pedersen, Anne Hougaard Rasmussen, Maja Soo Ryan Fuglsang, (fra kl. 12.00), Kirsten Høg
Afbud:
Josefine Munk Damgaard.
1. Godkendelse af referat fra møde den 23. august 2011
Godkendt.
2. Meddelelser:
• Studentertilbagemelding på faget Science Theory – summerschool
Er drøftet med de fagansvarlige.
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 23. aug. Taget til
efterretning.
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, 25. aug. Taget til
efterretning.
• Forundersøgelse fra Rigsrevisionen vedr. undervisningen på universiteterne. Taget til
efterretning.
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 13. sep. Taget til
efterretning.
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, 30. aug. Taget til
efterretning.
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, 21. sep.
Vi bemærker, at Slagelse overvejer at tilbyde ekstra eksamen i det gamle fag Jura ved
vintereksamen 2011/12.
• Politik for digitalisering af eksamen vedtaget i fakultetet. Vi effektuerer de givne regler i
forbindelse med fagbeskrivelser til godkendelse for F12.
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder
• Studiepraktik i uge 43 – de sidste detaljer vedr. forløb og program. Der holdes som
udgangspunkt ét fælles programforløb med få opsplitninger i linjer. Der er p.t. ca. 50
tilmeldt forløbet, hvilket vurderes som tilfredsstillende i relation til de fastsatte max. 60
deltagere. Nuværende studerende på Ha linjerne involveres i større udstrækning i
gennemførelse af programmet.
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•

Studieprogression på den nye BSc.merc. Erhvervsøkonomi, HA
Vi har lavet en undersøgelse af gennemførelse /frafald for studerende opstartet i
2009.Når forløbsanalyserne for SDU kommer, vil vi sætte det i relation til opgørelser fra
andre campus og tidligere årgange.
I relation til vejledning af forsinkerede studerende, vil vi kontakte de studerende på
vores tre HA linjer, der har bestået mindre end 1,5 årsværk (90 ECTS) på 2 år.

•

Opsamling fra den erhvervsøkonomiske uddannelsesdag, den 14. sep. Der kom mange
gode punkter frem på uddannelsesdagen vedr. fælles indsatsområder for de
erhvervsøkonomiske studienævn til opfølgning på studienævnenes strategi for de næste
år.
Udvalgte punkter videredrøftes fælles med de erhvervsøkonomiske institutledere på det
næste erhvervsøkonomiske studieledermøde, den 11. oktober. Dette gælder områderne:
i. Uddannelsernes kontakt til og de studerendes viden om eksistensen et
erhvervsøkonomisk forskningsmiljø.
ii. Uddannelsernes kontakt med praksis.
iii. Undervisernes angrebsvinkel på det at undervise og herunder anvendelse af
moderne medier og IT i undervisningen.
iv. Muligheden af støtte til tiltag, der appellerer til talentfulde og interesserede
studerende.

•

Opfølgning fra møde i det erhvervsøkonomiske aftagerpanel, den 20. sep.
Godt og iderigt møde, der som tema havde fokus på cand.merc. porteføljen. Der kom fra
aftagerpanelet blandt andet forslag om mulig større fokus på CSR (evt. ny linje) samt
salg. Vi noterede os også, at uanset valg af en given cand.merc. linje, er der hos
virksomhederne en forventning om, at de uddannede kandidat har regnskabsforståelse.
Vi har igangsat en spørgeundersøgelse, hvor vi beder aftagerpanelets medlemmer melde
ind om erfaring med /interesse for nøgle fagområder indenfor det erhvervsøkonomiske
fagfelt. Vil blandt andet kunne benyttes til indbydelse af en kreds af aftagerpanelets
medlemmer til drøftelse af givne mere fagspecifikke emneområder.

•

Opfølgning fra studieledermøde, den 6. sep. 2011
Der var blandt andet drøftelse af præcisering af adgangskravene i studieordningen for
cand.merc. Per Servais vil komme med forslag, der videredrøftes.

•

Praktisk indkøring af politik for digitalisering af eksamen
Vi indfører fakultetets regler for digital eksamen gældende fra fagbeskrivelser F12. Vi
vil dog som udgangspunkt (undtagen enkelte af de juridiske fag) fravælge den givne
mulighed for at de studerende kan medbringe egen PC, men ikke har internetadgang. I
stedet vil vi henvise til muligheden for at kunne medbringe egen PC og have fuld
internetadgang.
Jesper deltager på fakultetsniveau i plan for praktisk indførelse af digitalisering af de
givne eksamener på fakultetet.
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4. Undervisningsevaluering af fag Forår 2011
Specifikke fag blev vurderet i tilknytning til godkendelse af de tilsvarende fagbeskrivelser for
F12. En evt. mere dybtgående drøftelse af evalueringerne for F11 kan tages op på et senere
møde.
5. Godkendelse af fagbeskrivelser for Forår 2012
Generelle tiltag /ændringer på tværs af fag:
• Mulighed for ændret eksamensform ved reeeksamen indskrives i fagbeskrivelsen som
”studieledelsen kan ændre eksamensformen ved reeksamen.”
• Timefordeling er generelt medtaget på alle fag ligesom fakultetets krav om uddybning
vedrørende viden/færdigheder/kompetencer. Timefordeling må gerne fremstå som
”vejledende”.
• Fakultetets politik for digitalisering af eksamen er brugt på alle relevante fagbeskrivelser
for F12.
• Som opfølgning på ovenstående punkt, vil vores lokale studienævn i Kolding ikke
benytte muligheden for ”egen PC, men uden internet adgang”. I stedet har vi sammen
med fagansvarlige arbejdet på at tilpasse sådanne tidligere eksamener til at være med
egen PC og internet adgang samt aflevering via Assignments til mulig check for
eksamenssnyd.
Vedrørende begrænset internetadgang vil dette have samme begrænsninger som ovenfor
nævnt, hvis de studerende skal medbringe egen PC. Derfor arbejdes der på at også disse
eksamener bliver med fuld internetadgang, dog vil jura eksamener (i en
overgangsperiode) fortsat kunne have denne eksamensform.
• Præcisering i relation til studieservice, at censurformen Intern censur betyder, at der er
både eksaminator og intern censor til stede ved de pågældende eksamener.
Fællesfag F12 i høring:
•

•

•

Bachelorprojekt på HA (dansk og engelsk sproget udgave): Vi bør præcisere
viden/færdigheder og kompetencer
(svar er videresendt til koordinerende studienævn - Er efterfølgende godkendt i
koordinerende studienævn med de nye tilføjelser). Studienævnet i Kolding kan støtte
forslag om de nye sidetal, dog må ordet vejledende gerne være nævnt, da regler for
anslag/sidestørrelse alligevel kan variere i relation til forskel i regler for skriftlige
opgaver godkendt i de lokale studienævn.
Kandidatspeciale, cand.merc. (dansk og engelsksproget udgave): Forslag om nye
sidetal kan støttes med samme bemærkninger som BA projektet.
Derudover vil vi gerne foreslå, at fagbeskrivelsen udbygges vedr.
viden/færdigheder/kompetencer (er meddelt videre til koordinerende studienævn, der
har vurderet at dette er relevant, men ikke vil kunne nås i denne opdatering, men
medtages efterfølgende)
Erhvervsjura: Ingen bemærkninger.

Egne godkendte fagbeskrivelser for F12:
Nedenstående fag blev godkendt i studienævnet
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BSc.merc. linjerne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Virksomhedens informationssystemer
Interkulturel kommunikation, kultur og ledelse
International marketing management
Kvantitative optimeringsmetoder
Skatteret
Forretningsudvikling
Erhvervsøkonomiske ledelsesredskaber
Arbejdsret
Innovation og projektledelse
Kvantitativ markedsanalyse
Forhandlingsteori
Udvidet årsregnskab
Internationalt virksomhedssamarbejde
Forbrugeradfærd og kvalitativ metode

Cand.merc. aud:
• Videnskabsteori og metode, supp. fag for cand.merc. aud.
• Koncernbeskatning og international skatteret
• (Skatteret – Odense F12 er godkendt allerede i fagbeskrivelse fælles med Kolding E11-F12)
• Generationsskifte i juridisk belysning
• Kandidatspeciale, cand.merc. aud. (tilrettet med viden/færdigheder/kompetencer) sendes
efterfølgende i høring i studienævnet i Odense.
• Ekstern rapportering
• Revisionsteori, version Kolding
Cand.merc. linjerne:
• Innovation
• Controlling og intern revision
• Markedskommunikation
• Produktionsstyring
• Virksomhedsprojekt
• Controlling og ledelsesprocesser
• Organisation og ledelse
• Organizating & entrepreneuship Facilitation
• Network, resources and entrepreneurship Strategy
• Eksternt regnskab
• Methods of Idea Evaluation
• Performance measurement and Financial planning
Designledelse:
• Form, betydning og værdi
De tre øvrige F12 fag i Designledelse vil Elin snarest sende til studienævnet efter faglig
koordinering med Designskolen.
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Suppleringsfag:
• Videnskabsteori og metode
• Suppleringsfag i eksternt regnskab
• Suppleringsfag i marketing
Vedrørende rettelse i et igangværende fag:
Der er blevet gjort opmærksom på, at fagbeskrivelsen for Virksomhedens økonomi bør der
tilrettes i relation til:
At slutprøven tester opfyldelsen af samtlige mål med hovedvægt på emner og mål, der
gennnemgås feb - maj (tidl. nov til maj) Desuden har blandt andet campus Slagelse spurgt til en
præcisering vedrørende krav til at de studerende skal /kan medbringe printer.
Det er det koordinerende studienævn, der har ansvar for faget, men vores studienævn i Kolding
støtter en præcisering i, at der til denne specifikke eksamen gerne i fagbeskrivelsen må fremgå,
at de studerende skal medbringe printer. Fakultetets regler siger at der normalt ikke stilles krav
om at printer skal medbringes, men at lokale forhold kan medføre afvigelser fra dette.
Vedrørende indkaldelse af fagbeskrivelser til forbehandling vil dette ske efterfølgende for
perioderne: 15. september (til godkendelse på oktober møder) samt 1. marts (godkendelse på
april møder)
6. Procedure for undervisningsevaluering Efterår 2011
Sættes frem til næstfølgende møde, den 1. nov. 2011
7. Høring om program - og projektforslag vedrørende De studerende i centrum.
Da der først er tilbagemeldingsfrist den 31. oktober, er sagen lagt i høring i vores studienævn
med svarfrist til den 25. oktober (der er efterfølgende fremsendt fælles høringsforslag fra
kredsen af erhvervsøkonomiske studieledere . Dette svarbrev er videresendt til studienævnet).
8. Dispensationer, formandsgodkendt (lukket punkt)
• 050187: Ansøgning om tilmelding efter frist. Imødekommet
• 040286: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden deltagelse i ordinær eksamen.
Imødekommet.
• 301187: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden deltagelse i ordinær eksamen.
Imødekommet.
• 010480: Opfølgning vedr. tidlig sag vedr. præcisering af frist for aflevering af
kandidatspeciale.
• 170379: Opfølgning vedr. tidlig sag vedr. præcisering af frist for aflevering af
kandidatspeciale.
• 060479: Ansøgning om tilmelding efter frist. Imødekommet.
• 210989: Ansøgning om tilmelding efter frist. Imødekommet.
• 310189: Ansøgning om tilmelding efter frist. Imødekommet.
• 020877: Ansøgning om tilmelding efter frist. Imødekommet.
• 111185: Ansøgning om tilmelding efter frist. Imødekommet.
• 200984: Ansøgning om tilmelding efter frist. Imødekommet.
• 081088: Ansøgning om tilmelding efter frist. Imødekommet.
• 150786: Ansøgning om tilmelding efter frist. Imødekommet.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

071066: Ansøgning om tilmelding efter frist. Imødekommet.
230382: Ansøgning om tilmelding efter frist. Imødekommet.
111188: Ansøgning om tilmelding efter frist. Imødekommet.
280390: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit på udlandsophold. Godkendt.
241180: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden deltagelse i rodinær eksamen,
Imødekommet.
060388: Ansøgning om godkendelse af valgfag. Godkendt.
210485: Ansøgning om tilmelding efter frist. Imødekommet.
060187: Ansøgning om accept af indleveret eksamensopgave ikke registreret i SafeA.
Accepteret.
070788: Ansøgning om godkendelse af indiv. Tilvalg. Godkendt.
040687: ansøgning om at følge faget Internship i 10 ECTS variant. Godkendt.
110190: Ansøgning om tilmelding til fag efter frist. Imødekommet.
230379: Ansøgning om at skrive opgave som enestuderende. Imødekommende.
230879: Ansøgning om afholdelse af eksamen på Grønland. Imødekommet.
300780: Ansøgning om tilmelding efter frist. Imødekommet.
141190: Ansøgning om tilmelding efter frist. Imødekommet.
300689: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold. Godkendt.
11186: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold. Godkendt.

9. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt)
Vedrørende eksamensforhold:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

230382: Ansøgning om skrivning af opgave som enestuderende. Tværfagligt projekt,
Designledelse. Imødekommet
180580: ansøgning om skrivning af opgave som enestuderende. Tværfagligt projekt.
Designledelse. Imødekommet
300484: Ansøgning om skrivning af opgave som enestuderende. Obl. Opgave på faget
Regnskab. Imødekommet
080383: Ansøgning om at måtte skrive kandidatspeciale på engelsk. Cand.merc. IVU.
Imødekommet
010788: Ansøgning om at skrive bachelorprojekt i norsk virksomhed samt
forhåndsgodkendelse af valgfag. Begge imødekommet.
230779: Ansøgning om skrivning af opgave som enestuderende. Tværfagligt projekt.
Imødekommet
020283: Ansøgning om skrivning af opgave som enestuderende. Tværfagligt projekt.
Imødekommet.
311079: Ansøgning om skrivning af opgave som enestuderende. Tværfagligt projekt.
Imødekommet.
180775: Ansøgning om skrivning af opgave som enestuderende. Tværfagligt projekt.
Imødekommet.
131282: Ansøgning om særlige prøvevilkår. Delvis imødekommet, der gives ekstra
eksamenstid, men afslag til anden eksamenform.
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Vedrørende eksamensforsøg udover 3:
Ingen sager under dette punkt.
Vedrørende studieaktivitet:
Ingen sager på dette møde.
Kandidatspecialer - frist for aflevering - specialet skal afslutte uddannelsen:
• 140787: Ansøgning om forlænget frist for aflevering af kandidatspeciale, cand.merc. SL,
Imødekommet med 10 dages forlængelse.
• 261187: Ansøgning om af kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, cand.merc. aud.
Imødekommet.
• 260684: Ansøgning om ekstern vejleder på kandidatspeciale, cand.merc. IVU.
Imødekommet. Imødekommet.
Valgfag, fag på tilvalg og fag andre campusser:
• 120574: Ansøgning om godkendelse af Designcamp som valgfag. Designledelse.
Imødekommet.
• 300384: Ansøgning om godkendelse af fag på Designledelse. Godkendt.
• 160585: ansøgning om godkendelse af fag på Designledelse. Godkendt.
• 090277: ansøgning om godkendelse af fag på Designledelse. Godkendt.
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit:
• 130577: Ansøgning om merit for fag bestået på cand.merc. aud. Cand.merc. BC. Godkendt.
• 190686: Ansøgning om merit for suppleringsfag, cand.merc. aud. Godkendt.
• 061086: Opfølgning på tidl. Sag vedr. merit for fag bestået på ASB. Cand.merc. aud.
Delvis imødekommet, dog kan revision 20 ECTS ikke meritoverføres, da alene 10 ECTS er
bestået fra Århus.
• 120887: Opfølgning på tidl. Sag vedr. forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold.
Cand.merc. IVU. Delvis imødekommet, i alt 10 ECTS kan forhåndsgodkendes.
• 191286: Ansøgning om endelig godkendelse af fag bestået på andet universitet, HA-Enin,
2007. Godkendt.
• 190488: Ansøgning om godkendelse af ekstra fag på udlandsophold, BSC.merc. IB
Godkendt, samtidig tilladelse til overskridelse af rammen for uddannelsen.
• 210189: Ansøgning om godkendelse af ekstra fag på udlandsophold, BSC.merc. IB
Godkendt, samtidig tilladelse til overskridelse af rammen for uddannelsen.
• 131286: Ansøgning om merit for fag bestået på cand.merc. aud. Cand.merc. BC. Godkendt.
• 110190: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold. BSc.merc. IB.
Godkendt.
• 111188: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold. BSc.merc. IB.
Godkendt.
• 040186: Ansøgning om merit for markedsøkonomuddannelse (ej meritordning), BSC.merc.
Enin. Merit givet for specifikke fag.
• 290483: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt suppleringsfag på Negot studiet.
Afslag.
• 290191: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. Generel.
Godkendt.
• 070979: ansøgning om merit for/fritagelse af eØ supp.fag, cand.merc .aud. Imødekommet.
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Vedrørende faglig vurdering om optagelse
• 171189: Ansøgning om godkendelse af fag på mhp. optagelse på cand.merc. SL (ændrede
fag), Design og kulturøkonomi. Godkendt.
• 060488: Ansøgning om godkendelse af fag på mhp. optagelse på cand.merc. SL (ændrede
fag), Design og kulturøkonomi. Imødekommet. Godkendt.
• 160682: Ansøgning om faglig vurdering af suppleringsbehov for optagelse på cand.merc.
Supp. Fag anvist.
• STJ: Ansøgning om faglig vurdering af supplering vedr. optagelse på cand.merc. aud med
en PBA i finansiering. Suppleringsfag anvist.
• 280956:Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. IVU samt merit for
fag bestået på Masteruddannelse. Ingen krav om supplering. Merit kan søges for valgfag.
• AP: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Msc.SE. Suppleringsomfang
angivet.
• 091088: Ansøgning om genoptagelse af uddannelse, BSc.merc. Generel. Frist for bestået 1.
årsprøve forlænget svarende til overførsel til studieordning /linje pr. 1.sep. 2011.
• 210987: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. aud. med en PBA i
finansiering. Suppleringsfag anvist.
• 120576: Ansøgning vedr. faglig vurdering om optagelse på cand.merc. aud. med udenlandsk
bachelor. Suppleringsfag, 25 ECTS anvist.
Vedrørende tilmelding til fag efter frist
• 200984: Ansøgning om tilmelding til fag efter frist. Cand.merc. SL. Imødekommet.
• 040286: Ansøgning om til melding til fag efter frist. Cand.merc. IVU. Imødekommet.
• 280173: Ansøgning om tilmelding til fag efter frist. Cand.merc. IVU. Imødekommet.
Andre sager (videreført på baggrund af behandlingen af dispensationerne):
• Ansøgning om tilskud til studietur på Designledelse. Efter aftale med IER bevilget 1000
kr/deltager.
• På baggrund af de indkomne faglige vurderinger vedr. optagelse på cand.merc. aud. med en
PBA indenfor finansiering vil studienævnet gerne efterfølgende benytte de anviste
suppleringsområder som vejledende mere generelt. De lægges på SDU web siderne. Man vil
gerne ligestille linjen Business Controlling med cand.merc . aud. og vil stramme op med
supplering også indenfor finansiering og eksternt regnskab for denne linje. Gældende fra
1.sep. 2012. optaget.
• Drøftelse om holdning til, at enkeltstuderende kan tage eksamen på dansk i engelsksprogede
fag. Der er drøftelser i gang på tværs af campus omkring dette. Jespers vil lægge op til, at
man for en given cand.merc. linje kan definere et muligt krav til linjen om at give
forhandlingskompetence på engelsk niveau. Ved disse linjer vil det ikke være muligt at gå til
eksamen i faget på dansk.
10. Eventuelt
Ingen punkter

Jesper Piihl
Studienævnsformand

/

Kirsten Høg
Studienævnssekretær
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