
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding 
15. marts 2011 

 1 

 
 
Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Fredag den 4. marts 2011 kl. 10.00- 14.00 i lokale 3.05 
 
Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje (fra kl. 12.00), Elin Brandi Sørensen, Anne Marie Scherrebeck 
Nissen, Josefine Munk Damgaard, Anne Hougaard Rasmussen, Nicolai Nyenstad, Kirsten Høg 
 
Afbud: Susanne Pedersen 
 
Tilstede, Studieservice, Kolding: Marianne Fræhr Thomsen 
 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 2. februar 2011 

Godkendt 
 

2. Meddelelser: 
• Indleveret svar på spørgeundersøgelse fra Kulturministeriet vedr. designuddannelser 

Taget ad notum af studienævnet. 
• Ny lokal uddannelsesansvarlig for cand.merc. aud. i Odense 

Ole Friis ny lokal uddannelsesansvarlig for cand.merc. aud. i Odense 
• Kampagnen ”læs økonomi” 

Vi ser med tilfredshed, at også linjer i Kolding har mulighed for at være med i fælles 
markedsføringstiltaget og håber det vil give effekt, når kampagnen går i luften medio marts. 

• Kvotefastsættelse for bacheloruddannelser 2011 
Ingen kommentarer. 

• Kvotefordeling – optag på bacheloruddannelser 2010 
Ingen kommentarer. 

• Referat fra studieledermøde 1.feb. 2011  
Jesper orienterede fra mødet, hvor punkterne blandt andet var undervisningsmetode 
(procedure og spørgsmål) samt digitalisering af eksamen.  

• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 1. marts 2011. Ingen 
kommentarer. 

• Deltagere på suppleringsfag i Videnskabsteori Forår 2011. Vi ser med tilfredshed en stor 
tilmelding til suppleringsfaget i Videnskabsteori og forventer dette vil øge optag på merc. 
linjerne efterfølgende. 
 

3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  
 

• Nye valgfag for efterår 2011/ forår 2012 på bachelorlinjerne 
De linje- og fagansvarlige er blevet bedt om at melde ind med forslag til valgfag under 
den nye HA. Der tegner sig et billede at samme fag/emneområder som i det tidligere 
udbudt samt et par nye fag. I relation til, at linjen generel har valgfag på 6. sem., vil 
nogle af valgfagene blive udbudt F12. 
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Cand.merc. linjen Business Controlling skal for først gang udbyde valgfag E11, og den 
linjeansvarlige er blevet bedt om at se på det mulige udbud. 
 

• Digital aflevering af eksamensopgaver 
Vi skriver ind i nye E11 fagbeskrivelser, at aflevering alene skal ske i SafeAssignment, 
undtagen er kandidatspecialer, bachelorprojekter og virksomhedsprojekt, der også 
fremover skal afleveres fysisk i studieadministrationen.  
For indeværende semester F11 vil studienævnet kunne dispensere fra krav om aflevering 
i papirversion, hvis underviser og studieservice måtte skønne, at dette er i orden. 
 

• Opfølgning på arrangementet Valg undervejs 
Anne, Kirsten, Jesper og Elin deltog i Valg Undervejs, og var godt tilfredse med 
fremmødet ved foredragene og ved standene. Det var dog lidt uheldigt, at de første og 
sidste indlæg på programmet dårligt tidsmæssigt kunne nåes for studerende der kom til 
Valg Undervejs med busser. 
 

• Planlægning af Åbent Hus på campus Kolding, den 28. april 2011 
Vi tager udgangspunkt i sidste års program, men derudover vil vi meget gerne ud med en 
tættere information til gymnasier, handelsskoler m.v. 
Anne, Kirsten. Lene Munch og Jesper ser på konceptet for Åbent Hus samt 
markedsføring af bacheloruddannelser frem til optag 1.september. 
 

• Roadshow vedrørende de nye fagbeskrivelser  
Der afholdes roadshow den 16. marts 2011 omkring de nye fagbeskrivelser.  
De nye fagbeskrivelser indeholder samme punkter som de gamle, men beskrivelserne 
skal omformes i forhold til viden, færdigheder og kompetencer, samtidigt med at der 
vurderes i relation til prøveformer. På den måde vil man kunne skabe sammenhænge 
mellem studieordningens og fagenes kompetencebeskrivelser, progression og 
prøveformer. 
Jesper og Ann har aftalt at lade roadshowet afspejle et samspil mellem studienævnets 
strategi for uddannelser og instituttets planer for kompetenceudvikling. 
Kirsten sender skabeloner og information ud før roadshowet i Kolding, så de 
fagansvarlige har mulighed for at arbejde med egne beskrivelser på mødet. 
 

• Status for reform på cand.merc. linjer. 
Instituttet har set på udfordringen med skævt optag /februar optag i relation til ressourcer 
til undervisning. Forslag er, at faget Virksomhedsprojekt er fleksibelt for afholdelse både 
i 2. og 3. semester, dertil kommer et mere fordelt valgfagsudbud over 2 semestre efterår 
og forår.  
Studienævnet er positiv for tilpasningerne og ser gerne, at ændringer gerne kan træde i  
kraft pr. 1.feb. 2012 

 
• Gode uddannelser.  

Vi beder vores studentermedlemmer om at give oplæg og ideer med afsæt i den 
rundsendte folder. 
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4. Forløbsanalyser 2010, BA uddannelser (fortsat fra sidste møde) 

For nærmere læsning omkring forløbsanalyser for enkeltlinjer henvises til, at disse kan læses på 
studienævnets community. 
 

5. Opfølgning på censorindberetninger 
Der er fra vintereksamen 2010/11 kun en enkelt af censorindberetningerne fra de aktuelle 
eksamener, der indeholder bemærkninger og kommentarer. Faget økonomistyring har 
bemærkning omkring stort frafald /udeblivelse i de 3 dage, hvor eksamen var berammet. Ellers 
ingen bemærkninger for de øvrige eksamener. 
 

6. Evaluering forår 2011 
Status på udvikling af ny procedure 

• Udsendelsesprocedure  
Fordele og ulemper i relation til sikring af studenteranonymitet og datasikkerhed blev 
drøftet.  Email-lister blev valgt til systemet, der da skal indgå således, at undervisere ikke 
kan have adgang til at se den enkelte studentermail. Vi checker, om der ikke også her kan 
være bedre mulighed for studenteranonymitet. 

• Spørgeskema 
Ekstra spørgsmål til evalueringsskemaet: Hvor mange timer bruger du ugentligt på dette fag 
(inkl. forelæsninger, forberedelse m.v.) Indsættelse af timer/tal. 
Ekstra spørgsmål til nederst på evalueringsskemaet: Samlet vurdering af 
undervisningsforløbet (meget udbytterigt, udbytterigt, mindre udbytterigt etc.) 

• Udpegning af fag til evaluering 
Alle fag F11 udpeges for at prøve den nye procedure af, undtagen dog 6. sem. fag på de 
gamle HA og HA-Enin linjer. 

 
7. Godkendelse af ændret fagbeskrivelse for Suppleringsfag i Videnskabsteori. 

Studienævnet godkendte eksamen i april for det aktuelle fag, dog også med mulighed for juni, 
eksamen, da dette er meldt ud efter semesterstart. Reeksamen fortsat i august. 
 

8. Dispensationer i høring / formandsgodkendt siden sidste møde (lukket punkt) 
Formandsgodkendt: 

• 010290: Ansøgning om særlige prøvevilkår. Faget Organisation med Videnskabsteori. 
Imødekommet. 

• 110686: Ansøgning om tilmelding til reeksamen efter ordinær tilmeldingsfrist. 
Imødekommet. 

• 140883: Ansøgning om tilmelding til reeksamen efter ordinær tilmeldingsfrist. 
Imødekommet. 

• 050983: Ansøgning om tilmelding til reeksamen efter ordinær tilmeldingsfrist. 
Imødekommet. 

• 120688: Ansøgning om tilmelding til reeksamen efter ordinær tilmeldingsfrist. 
Imødekommet. 

• 100588: Ansøgning om tilmelding til reeksamen efter ordinær tilmeldingsfrist. 
Imødekommet. 

• 180983: Ansøgning om tilmelding til reeksamen efter ordinær tilmeldingsfrist. 
Imødekommet. 



Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding 
15. marts 2011 

 4 

• 050187: Ansøgning om tilmelding til reeksamen efter ordinær tilmeldingsfrist. 
Imødekommet. 

• 120887: Ansøgning om tilmelding til reeksamen efter ordinær tilmeldingsfrist. 
Imødekommet. 

• 160486: Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag, cand. merc. IVU. Godkendt. 
• 161283: Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag, cand.merc. IVU. Godkendt. 
• 261179: Ansøgning om godkendelse af ændret plan for indiv. tilrettelagt  tilvalg. 

Syddansk Elite. 
• N.: Ansøgning om forsinket frist for aflevering af BA projekt pga. sygdom. 

Imødekommet, udsat frist en1 uge. 
 

 
9. Dispensationer til behandling på mødet (lukket punkt)     
 
• 230783: Ansøgning om tilmelding til fag og kandidatspeciale forår 2011. Imødekommet. 
• Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit på udlandsophold, Designledelse. Betinget 

godkendelse. 
• 070983: Ansøgning om merit for faget Administrative systemer, B.Sc.merc, HA- Enin. 

Godkendt 
• Ansøgning om ekstraordinær eksamen i faget Strategi, cand.merc. IVU. 

Afslag på foreliggende grundlag, da det koster ekstraordinære omkostninger og vi ikke kan se, 
at afventning af eksamen til jan 2012 vil forsinke studiet væsentligt. 

• Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse med en PBA i Design 
og Business. Optagelse uden supplering 

• 131286: Ansøgning om merit for faget Rekonstruktionsret som valgfag på cand.merc. Business 
controlling. Imødekommet 

• 291084: Ansøgning om særlige eksamensforhold, faget Ekstern rapportering, cand.merc.  Aud. 
Imødekommet. 

• 260684: Ansøgning om fremrykket eksamen i faget Virksomhedsprojekt, cand.merc. IVU. 
Imødekommet betinget af underviser har mulighed for dette. 

• 220986: Ansøgning om 4. gangs eksamensforsøg i faget Virksomhedsanalyse i internationalt 
perspektiv samt tilmelding til fag F11. Vi anmoder om begrundelse for et 4. gangs forsøg. 
Henvisning til vejledning. 

• LB: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse med en PBA i 
Medieproduktion og Ledelse. Optagelse uden supplrring. 

• 191286: Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag på CBS, Ha-Enin. Delvis 
imødekommet (efterfølgende suppleret med andre fag, der så blev imødekommet). 

• Gruppeansøgning: Ansøgning om godkendelse af andet suppleringsfag indenfor Organisation. 
Imødekommet.  

• 270187: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke er det afsluttende fag, cand.merc. aud. 
Imødekommet. 

•  060984: Ansøgning om godkendelse af merit for udlandsophold, Designledelse. Elin følger op 
•  091270: Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist vedrørende kandidatspeciale, cand. merc. 

aud. Afslag på forlængelse, men 4.gangsforsøg givet. 
• 121183: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, cand.merc. SL. 

Imødekommet. 
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• 140391: Ansøgning om godkendelse af revideret studieplan, B.Sc.merc. HA-Enin, Syddansk 
Elite. Imødekommet. 

• 140287: Ansøgning om godkendelse af alternativt fag for HRM, HA-Enin, 2008 
Afslag, Da et obl. fag alene kan erstattes af et fag med samme fagindhold. 

•  070578: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse med en Master 
fra Royal College of Art i London. Adgang uden supplering. 

• 260182: Ansøgning om dispensation i relation til krav om studieaktivitet, cand.merc. SL, feb. 
2008.Imødekommet. 

• 080584: Ansøgning om dispensation i relation til krav om studieaktivitet, cand.merc. SL, feb. 
2008. Imødekommet. 

• 40486: Ansøgning om dispensation i relation til krav om suppleringsfag med HD baggrund. 
Delvis imødekommet. 

•  071066: Ansøgning om merit for faget ”Visualisering og designproces”, Designledelse. Afslag. 
• 250285: Ansøgning om meritoverførsel af fag bestået på Århus Universitet, cand.merc. SE. 

Godkendt. 
• 090376: Ansøgning om merit for for suppleringsfag i Statistik, cand.merc. SL. Imødekommet. 
• 170189: Ansøgning om merit for udlandsophold, HA-Enin, 2008. Imødekommet 
• 180276: Ansøgning om at kunne aflevere opgave som enestuderende, B.Sc.merc, HA-Generel, 

faget Regnskab, 2.del (eksternt). Imødekommet. 
• 261182: Ansøgning om 5. gangs eksamensforsøg i faget Skatteret, cand.merc. aud. 

Imødekommet mod at holde studieplanen udarbejdet af uddannelsesansvarlig. 
• 180983: Ansøgning om dispensation til at være 4 i en gruppe, cand.merc. IVU, faget 

Organisation og Ledelse. Imødekommet, men der rettes kun ialt 6 opgaver. 
• 301187: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på cand.merc. IVU med PBA i 

International Sales and Marketing, herunder alternative suppleringsfag. Alternative 
suppleringsfag godkendt. 

• 291081: Ansøgning om merit for suppleringsfag i Videnskabsteori. Imødekommet. 
• 120485: Ansøgning om merit for fag tidligere bestået på cand.merc. aud. Imødekommet. 
•  060179: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse med en BA fra 

Arkitektskolen i Århus. Optagelse uden krav om supplering. 
• 241180: Ansøgning om deltagelse i reeksamen i april i faget Videnskabsteori. Imødekommet af 

praktiske hensyn. 
•  060358: Ansøgning om skift af valgfag, cand.merc. SL. Imødekommet 
• 190588: Ansøgning om udsættelse af frist for aflevering af opgave, Syddansk Elite. 

Imødekommet. 
• 070490: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for udlandsophold, HA-Generel  

Delvis imødekommet, efterfølgende suppleret med nye fag, der blev forhåndsgodkendt. 
• 111186: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for udlandsophold, HA-IB. Godkendt. 
• 300689: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit fra udlandsophold, HA-IB. Godkendt. 
• 280390: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit fra udlandsophold, HA-Enin. 

Imødekommet. 
• 070885: Ansøgning og faglig vurdering vedrørende optagelse på cand.merc. linjer i Kolding 

med udenlandsk baggrund.  Optages direkte, uden supplering (uanset linje) 
• 270488: Ansøgning om merit for fag bestået på andet universitet. 

Merit for 2. del af kvantitative analyseredskaber (5 ECTS) og det videregående kvantitative fag 
(5 ECTS).  
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• 290869: Ansøgning om tilmelding til fag efter ordinær tilmeldingsfrist. Imødekommet. 
• 150684: Ansøgning om at skrive opgave i gruppe på 3, EØ Seminar på cand.merc. aud. 

Imødekommet. 
• 250878: Ansøgning om at skrive opgave i gruppe på 3, Seminar på cand.merc. aud. 

Se ovenfor 
• 021083: Ansøgning om at skrive opgave i gruppe på 3, Seminar på cand.merc. aud. 

Se ovenfor. 
• 060486: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, cand.merc. SE. Delivs 

imødekommet. 
• 250183: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse, cand.merc. SE med prof. 

bachelorbaggrund. Supplering med videnskabsteori.  
•  210189: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, HA-IB. Godkendt. 
• 190488: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, HA-IB. Godkendt. 

 
 

10. Eventuelt 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær 
  


