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Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

mandag den 4. juli 2011 kl. 10.00- 14.00 i lokale (bestemmes senere) 
 
 

1. Godkendelse af referat fra møde den 20. juni 2011 
 

2. Meddelelser: 
• Omeksamen i faget Idea Evaluation 
• Tilbagemelding fra studerende omkring eksamensplanlægning i 2. sem (B.Sc. enin) 
• Referat fra campusrådsmøde 10. maj 2011 
• Omkring valg til studienævn 
• Ordningen ”Book en studerende” 
• Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 14. juni 
• Overflytning af studienævnsansvar for de erhvervsøkonomiske uddannelser 
• Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, 16. juni  
• Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, 21. juni 
• Evt. andre meddelelser 
 

3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  
• Optag på de erhvervsøkonomiske bachelorlinjer 
• Materiale til studiestart (Josefine og Anne) 
• Opfølgning i relation proces for undervisningsevaluering 

 
4. Designledelse - vurderinger vedrørende kriterier for adgangskrav 
Punktet fortsat fra sidste møde. 
 
5. Studienævnets udtalelse i klage vedr. eksamen i faget Eksternt regnskab 

 
6. Høring vedrørende den fremtidige revisoruddannelse 

 
7. Dispensationer, formandsgodkendt (lukket punkt) 
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8. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
Vedrørende eksamensforhold: 
 
• 050888: Ansøgning vedr. afslutning af faget /eksamen i Innovationsledelse, Ha-Enin. 
• 050867: Ansøgning om at måtte skrive virksomhedsprojekt Efterår 2011, CM-SL 
• 140787: Ansøgning om eksamen i virksomhedsprojekt i august (opf. fra sidste møde) 
• 230888: Ansøgning om fristforlængelse for bestået 1. årsprøve, BSc.merc. IB 
• 171081: Ansøgning om 5. eksamensforsøg i bachelorprojekt. 
• 210178: Ansøgning om erstatningsfag for samfundsøkonomisk valgfag, HA-Enin. 
• 201187: Ansøgning om eksamen i august for 3 fag på cand.merc. IVU 
• 130888: Ansøgning om ændret eksamensform for faget Organisation, D&K. 

 
Vedrørende kandidatspecialer 

• 171184: Anmodning om genoptagelse af tidl. sag på ændret grundlag, Vedr. 
kandidatspecialet afslutter uddannelsen, cand.merc. aud. 

• 240883: Genoptagelse af sag vedr. merit for/fritagelse for krav om erhvervsøkonomiske 
suppleringsfag. 

• 011085: Genoptagelse af sag vedr. merit for/fritagelse for krav om erhvervsøkonomiske 
suppleringsfag. 

• 230380: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke er det afsluttende fag, cand.merc. aud. 
 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 110687: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, MSc. Strategic Entrepreneurship. 
• 291187: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, MSc. Strategic Entrepreneurship. 
• 190686: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. aud med en graduate 

diploma in Business Administration and Accounting 
• 121187: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-SL med en PBA i Leisure 

Management 
 
Vedrørende Valgfag og fag på andre campusser 

• 300888: Ansøgning om ændring af valgfag. BSc.merc. Enin. 
• 231085: Ansøgning om at måtte følge faget  Project Management som gæstestuderende 
• 300886: Ansøgning om ændring af valgfag, Designledelse 

 
Vedrørende tilmelding til fag efter frist 

• 270187: Ansøgning om tilmelding til Skatteret E11 i Kolding efter ordinær tilmeldingsfrist, 
cand.merc. aud. 

• 100882: Ansøgning om tilmelding til valgfag efter ordinær tilmeldingsfrist, CM-SL 
 

Vedrørende merit 
• 200382: Ansøgning om merit fra fag taget på cand.merc. i økonomistyring og Informatik fra 

Alborg Universitet. 
• 300187: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for udlandsophold, Designledelse 

 



Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding 
28. juni 2011 

 3 

 
 

 
9. Eventuelt 
 
 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  
 


