Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding
16. april 2011

Referat fra møde i

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding
mandag den 4. april 2011 kl. 10.00- 15.00 i lokale 2.10
Tilstede: Jesper Piihl, Elin Sørensen, Anne Marie Scherrebech Nissen, Maja Soo Ryun Fuglsang (i
stedet for Josefine Munk Damgaard), Nicolai Nyenstad Petersen (punkt 10), Kirsten Høg
Afbud: Susanne Pedersen, Teit Lüthje, Nicolai Nyenstad Petersen (første del af mødet), Anne
Hougaard Rasmussen, Josefine Munk Damgaard.
1. Godkendelse af referat fra møde den 4. marts 2011
Referat godkendt.
2. Meddelelser:
• I-STADS, herunder ny aftale mellem fakultetet og eksamenskontoret
Taget til efterretning.
• Summerschool i faget Science Theory.
Vi følger op snarest muligt med planlægning af undervisningsforløbet i august måned.
• Referat fra møde i studienævn i Erhvervsøkonomi i Esbjerg den 15. marts 2011
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 29. marts 2011
• Referat fra møde erhvervsøkonomiske studieledere og sekretærer 18. marts 2011
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Sønderborg den 15. marts 2011
• Referat fra campusrådsmøde 8. jan. 2011. Som opfølgning på campusrådsmødet drøftedes
muligheder for en HA linje i Design.
Alle ovenstående referater taget ad notum.
• Resultat fra undersøgelse på fag om studerendes valg mellem SDU PC eller egen bærbar.
Af de 58 spurgte valgte alle at medbringe egne PCére.
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder
Indkøring af digital procedure for undervisningsevaluering F11
Nu er undervisningsevaluering kørt ind i samarbejde med studieservice.
Der er fundet teknisk løsning på kravet om anonymitet til implementering i stor skala, så der kan
udsendes e-mails uden at disse efterfølgende kan genkendes.
I relation til den nye procedure vil Studienævnet udvælge alle fagene i F11 til evaluering.
Vedrørende studiemiljø
Studienævnet vil påbegynde en undersøgelse blandt de studerende i relation til studienævnets
strategi om blandt andet den studerende i centrum. Det kunne være interessant at få lavet en status
på, hvordan studiemiljø vurderes i dag af de studerende, for så at følge op i relation til den vision,
som studienævnet har sat over de næste 5 år.
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Vedrørende kompetenceudvikling omkring eksamensgennemførelse.
Studienævnet vil i samarbejde med CUP og instituttet arrangere en workshop om
eksamensgennemførelse for undervisere ved IER.
Vi går i gang med et udviklingsforløb omkring gennemførelse af mundtlige eksamener, måder at
stille spørgsmål på, måden eksamen afholdes på, sammenhæng mellem eksamen og
fagbeskrivelsen, etc.
Status på digital aflevering af eksamensopgaver
Vi har i samarbejde med SFEO fået oprettet et drev til elektronisk arkivering af indleverede
eksamensopgaver.
Markedsføring - Åbent Hus 28. april
Vi gennemfører præsentation af vores uddannelser efter samme retningslinjer som sidste år.
Derudover vil Anne besøge en række gymnasier og handelsskoler i vores område.

4. Undervisningsevaluering af fag Efterår 2010
På baggrund af undervisningsevalueringerne for fagene Efterår 2010 og tilbagemeldingerne fra
undervisere, vil studienævnet følge dette op på de aktuelle fag for Efteråret 2011.
Konkret i forbindelse med fagene:
Videnskabelige undersøgelsesprocesser, hvor den nye fagbeskrivelse for E11 vil afgrænse delen
vedr. kvantitativ analyse i egen deleksamen (multiple choise), men stadig som en indlejret del af
hovedfaget. Delen vedr. etik lægges efterfølgende ind i faget Organisation og ledelse (fra forår
2012).
Entreprenørskabsfagene på 1. semester, hvor der i disse fag er muligt at skabe plads til at knytte
problemområder vedrørende regnskabsforståelse og finansiering ind i forløbet. Konkret udmøntet
som en eksamensbetingelse, hvor de studerende skal have godkendt en opgaveportfolio efter
underviserens nærmere anvisninger.

5. Godkendelse af fagbeskrivelser for Efterår 2011
Studienævnet gennemgik alle fagbeskrivelser på mødet, hvor Nicolai på forhånd havde set disse
igennem og lagt bemærkninger ind på communiteet.
Alle uddannelser og linjer fag blev godkendt, jf. nedenstående oversigt, dog blev fag under
designledelse samlet godkendt ved skriftlig høring efterfølgende (den 14. april), idet der blev
afholdt et koordineringsmøde mellem IER, HUM og Designskolen 3 dage efter studienævnets
møde.
Der er specielt i forarbejdet med fagbeskrivelserne lagt på implementering omkring specificering af
viden/færdigheder/kompetence samt digitalisering af eksamen
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Følgende fag er godkendt for Efteråret 2011:
Almen erhvervsøkonomi, HA (tre linjer):
• Entreprenørskab og erhvervsøkonomiske beslutninger
• Entreprenørskab og ledelse
• Organisation med videnskabsteori
• Designvirksomhedens økonomi (alene fagligt, da faget hører under studienævn for Dansk,
Engelsk og Design).
• Regnskab
• Finansiering, generel
• Finansiering og vækst
• Administrative systemer
• Projektledelse (BA fag)
• Relations- og servicemarketing
• Global handel og produktion
• Strategi
• Videnskabsteori og metode
• Strategisk ledelse af vækstprocesser
• Virksomhedsanalyse i internationalt perspektiv
• Forretningsengelsk
• Regnskabsanalyse og virksomhedsvurdering
• Virksomhedsetablering
• Udvikling af egne forretningsideer
• Videnledelse
• Forandringsledelse
• Skatteret (til udbud F12)
• Udvidet årsregnskab
Cand.merc. linjer og cand.merc. aud:
• Internt regnskab, økonomistyring og præstationsmåling
• Erhvervsret
• Koncernregnskab og revision
• Rekonstruktionsret
• Skatteret
• Afhandling, reg. revisor
• Virksomhedens ressourcestyringssystemer
• Supply Chain Management
• Project Management
• Internationalization and Growth
• Intra- og Entrepreneurship Theory and Policy
• Business to Business marketing
• Økonomistyring
• Idea generation
• International forretningsforståelse og global virksomhedsorganisering
• Videnskabelige undersøgelsesmetoder
• Strategi
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•
•
•
•
•
•
•
•

Coaching og spørgsmålsteknikker
Internship
Ledelsespsykologi og HRM
Studieophold
Internationale feltstudier
Social responsibility – social ansvarlighed og bæredygtighed
Udvikling af nye forretningsideer
Doing Entrepreneurship Research

Diverse suppleringsfag:
• Erhvervsøkonomisk suppleringsfag (aud)
• Science Theory (summer scool)
• Suppleringsfag i organisation
• Suppleringsfag i Internt regnskab
• Suppleringsfag i finansiering
Fag på Designledelse:
Efterfølgende godkendt ved skriftlig høring (14.april 2011):
•
•
•
•
•
•
•
•

Designanalyse
Udvikling af forretningsideer
Visuel analyse
Tværfagligt projekt 1
Tværfagligt projekt 3
Designkommunikation
Designproces (nyt)
Designmetode (nyt)

Studienævnet er opmærksomt på, at flere af de godkendte fag giver anledning til en
konsekvensretning også i studieordning eller profil.
Da rettelserne alene er begrundet i godkendte fagbeskrivelser, vil studienævnte betragte de
tilrettede studieordninger /profiler som godkendt. De faglige rettelser indarbejdes sammen med de
nye godkendte profilbeskrivelser, jf. punkt 6. Studieordning for Designledelse rettes i relation til de
godkendte nye /nytilrettede fag.

6. Godkendelse af profilbeskrivelser for Almen erhvervsøkonomi, HA samt cand. merc.
linjer i Kolding
I princippet godkendt, dog afventer vi fællesmøde mellem studieledere vedr. koordinering af
fællesbeskrivelse og -indhold for profilbeskrivelser på tværs af campus.
(efter mødet tilkendegivet at vores indsendte profiler for såvel almen erhvervsøkonomi, HA som
merc. linjer kan godkendes i relation til fællesretningslinjer på området. Studienævnet vil så
indarbejde de ny profilbeskrivelser og sende dem til fakultetets endelige godkendelse.)
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7. Godkendelse af endelige eksamensdatoer sommer 2011.
Godkendt, dog beder vi studieservice checke, at HA meritforløbet ikke har overlappende
eksamener.
8. Fællesfag i høring
Studienævnet ønsker, at IT siden skal skærpes i prøveformen for de tilsendte fagbeskrivelser.
Fra direktionen er IT ikke et tilbud, men et krav.
9. Dispensationer i høring / formandsgodkendt siden sidste møde (lukket punkt)
Formandsgodkendt:
• 300985: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden at have deltaget i den ordinære
eksamen. Imødekommet
10. Dispensationer til behandling på mødet (lukket punkt)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

190472:Ansøgning om eksamensdeltagelse i valgfag før bestået Erhvervsøko. seminar.
cand.merc. aud. Imødekommet, dog kan vejlederaftale ikke underskrives før bestået seminar.
170379:Ansøgning om dispensation vedrørende studieordningens krav om studieaktivitet,
cand.merc. aud. Imødekommet med tidsfrist 1. juli.
Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for Bachelorprojekt. HA- meritordning, Syddansk
Elite. Imødekommet (14 dages udsættelse)
Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse med en bachelor i Art &
Technology, Ålborg. Imødekommet uden krav om supplering
Gruppeansøgning: Ansøgning om tilskud til midler til deltagelse i et fagseminar. Bevilget 500
kr. pr. deltager.
160585:Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag/summerschool , Central Saint Martins,
London. Imødekommet mod krav om eksamen efterfølgende.
140685:Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, cand.merc. BC.
Afvist af faglige grunde.
010685:Ansøgning om godkendelse af tilvalg i Islam og Politik i Almen Erhvervsøkonomi.
Imødekommet.
130484:Ansøgning om overførsel af studie til ny studieordning for Almen erhvervsøkonomi,
HA - generel. Imødekommet.
(ÅBEN) 100589:Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse med
en PBA i International Sales and Marketing. Optagelse uden supplering
020178:Ansøgning om dispensation vedrørende studieordningens krav om studieaktivitet,
cand.merc. aud. Imødekommet, vejl. aftale skal underskrives inden 1. juli.
050288:Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit på udlandsophold, HA-Enin.
Imødekommet.
200787:Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse med en PBA i
Design & Business. Imødekommet uden krav om supplering
101282:Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen. Imødekommet.
050277:Ansøgning om at eksamen i faget Skatteret sommer 2011 (Odense) samt anden
eksamensform, cand.merc. aud. Delvis imødekommet
290187:Ansøgning om endelig meritgodkendelse fra udlandsophold, HA-Enin
Imødekommet.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

111288:Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse med en PBA i
Grafisk Kommunikation. Optagelse uden krav om supplering.
260785:Ansøgning om tilmelding til valgfag efter ordinær tilmeldingsfrist, cand.merc. aud.
060674:Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Strategic Entrepreneurship.
Supplering med 5 ECTS i Videnskabsteori.
020685:Ansøgning om tilmelding efter den ordinære tilmeldingsfrist, Skatteret F11 i Odense.
Imødekommet.
230887:Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, cand.merc. SL.
Imødekommet.
170286:Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, cand.merc. aud.
Imødekommet.
070668: Ansøgning om erstatningsfag for nu udfaset fag. Bachelorprojekt, SPRØK.
Der henvises til bachelorprojekt på HA-Almen, der skal skrives på engelsk, sidetal 30 sider.
210787:Ansøgning om tilmelding til fag efter ordinær tilmeldingsfrist. Imødekommet
311084:Ansøgning om at kandidatspecialet ikke er det afsluttende fag. Afvist.
211082: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke er det afsluttende fag. Imødekommet.
060779:Ansøgning om 5. eksamensforsøg i faget Revisionsteori, cand.merc. aud.
Imødekommet.
100276:Ansøgning om deltagelse i eksamen i valgfag før afsluttet EØ seminar, cand.merc. aud.
Imødekommet.
050467:Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse.
Afventer faglig vurdering.
090568:Ansøgning om aflevering af opgave udenfor eksamenstermin samt ændret prøveform.
Imødekommet.
120477: Ansøgning om aflevering af eksamensopgave på tidspunkt for reeksamen, Form
betydning og værdi. Afslag.
090277: Ansøgning om aflevering af eksamensopgave på tidspunkt for reeksamen, Form
betydning og værdi. Afslag
071066: Ansøgning om aflevering af eksamensopgave på tidspunkt for reeksamen, Form
betydning og værdi. Afslag.
270586: Ansøgning om ændring i fag i tidligere udarbejdet plan. HA-Almen. Fortsat muligt
med eksamensafholdelse i Kolding.

11. Eventuelt
Til næste møde:
Omkring Designledelse:
Hvordan vil vi definere adgangskrav /retskrav for uddannelsen i fremtiden. Hvilke kriterier og
vurderinger vil vi lægge ind, såfremt det ikke er muligt at optage alle ansøgere.

Jesper Piihl
Studienævnsformand

/

Kirsten Høg
Studienævnssekretær
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