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1. Godkendelse af referat fra møde den 20. juni 2011
Godkendt uden bemærkninger
2. Konstituering
Formanden bød velkommen til de to nye medlemmer, Inge Langhave og Maja S.R. Fuglsang.
Da studienævnets tidligere næstformand efter endt uddannelse udtrådte af studienævnet efter
sidste møde, konstituerede studienævnet sig efterfølgende med Nicolai Nyensted Petersen som
næstformand.
3. Meddelelser:
• Omeksamen i faget Idea Evaluation
På grund af fejl omkring tilgængelighed til udleveret opgave, er der tilbudt omeksamen.
• Tilbagemelding fra studerende omkring eksamensplanlægning i 2. sem (B.Sc. enin)
Mange studerende føler det uhensigtsmæssigt, at de endelige ved de mundtlige
eksamener først bliver offentliggjort 1 uge før eksamen eller senere.
Vi tydeliggør på uddannelsernes web sider, at endelige eksamenslister først
offentliggøres efter afmeldingsfristens udløb.
Ellers vil vi snakke medstudieservice omkring, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan
planlægge processen
• Referat fra campusrådsmøde 10. maj 2011. Taget af notum
• Omkring valg til studienævn
Vi har ingen ændringsforslag omkring antal medlemmer, uddannelser repræsenteret i
studienævnet m.v.
• Ordningen ”Book en studerende”
Ann H. Clarke vil hjælpe med sat finde en studerende indenfor merc. Linjerne i Kolding
• 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
Ingen bemærkninger til de ovenfornævnte referater.
4. Studienævnets strategi og udviklingsområder
• Optag på de erhvervsøkonomiske bachelorlinjer
Vi er tilfredse med antal 1. prioritetsansøgninger på såvel bachelor- som
kandidatuddannelser og linjer.
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Materiale og forløb til intro arrangementer.
Materiale /håndbog til nye studerende på bachelorlinjerne er under trykning og vil
komme ca. medio august.
Jesper koordinerer for bachelorlinjerne, Grethe Heldbjerg for introarrangementet for
merc. linjerne, Elin for Designledelse og Torben Bager for Strategic Entrepreneurship

5. Designledelse - vurderinger vedrørende kriterier for adgangskrav
Elin fremlagte forslag til adgangskriterier for Designledelse
Følgende bacheloruddannelser har adgang til optagelse på kandidatuddannelsen i Designledelse:
• En humanistisk bacheloruddannelse med mindst 45 ECTS
o inden for et design-kulturelt fag (f.eks. ’Design, Kultur og Økonomi’ eller tilvalg i
’Design’)
o inden for kommunikations- og mediefagene (f.eks. informationsvidenskab,
medievidenskab, retorik, kommunikation, semiotik)
• En samfundsfaglig bacheloruddannelse med mindst 45 ECTS inden for
erhvervsøkonomi, ledelse, markedsføring, kommunikation eller innovation (f.eks. HA
og HA-kombinationsuddannelser)
• En bacheloruddannelse fra designskolerne i Kolding og København
•

En teknisk bacheloruddannelse med design (f.eks.’ Diplomingeniør i Integreret Design’)

Kandidatuddannelsen i designledelse kan optage 50 studerende årligt. Hvis der er flere end 50
ansøgere, der opfylder krav om adgangsgivende bacheloruddannelse, nedsættes et fagligt
bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier:
a. Akademisk baggrund /karaktergennemsnit (vægt 75%)
b. Den motiverede ansøgning (vægt 25%).
Det videre forløb:
Kirsten tilretter studieordning for 2012 og sender i høring hos samarbejdspartnere på HUM og
Designskolen- efterfølgende til fakultetets godkendelse.
Kirsten klargør nødvendig information omkring adgangskriterierne på uddannelsens web sider.
6. Studienævnets udtalelse i klager vedr. eksamener regnskabs fag
Vedr. Eksamensklage – J.nr. 541/500-77 Faget Eksternt regnskab på CM-BC.
Nedenstående er fagansvarliges tilbagemelding, hvilken støttes af studienævnet som svar til
fakultetet. (behandlet af studienævnet formand og næstformand 08.07.11)
1) Omkring opgavens omfang.
Opgaven er udarbejdet i samarbejde mellem de to undervisere på faget. Det er disses opfattelse, at
man som Business controller skal kunne klare en opgave af dette omfang på 4 timer.
Fagansvarlige har godkendt opgaven ud fra samme opfattelse, og første klagepunkt afvises derfor.
2) Opgave 2.1 skulle være udover pensum
Fordi opgaven baseres på et nøgletal og et begreb, som ikke er en del af pensum.
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Denne del af klagen medgives de studerende efter indhentede oplysninger hos pensumlærebøgernes forfattere.
Ved opgaveretningen vil der blive taget højde for punkt 2.
Vedr: Eksamensklage - J.nr. 541/500-81 – 2. del af faget Regnskab
(samlæst BSc.merc. Almen Erhvervsøkonomi, Slagelse og Kolding)
De studerende argumenterer i klagen for, at spørgsmål 2.3 i eksamensopgaven i faget var uden for
pensum.
Studienævnet har drøftet sagen med den fagansvarlige, der er af den opfattelse, at dette ikke er
tilfældet.
Han har til studienævnet nærmere redegjort for, at han ikke mener fagbeskrivelsens litteratur er
tvetydigt, siden plancher, noter og opgaver selvfølgelig er en del af pensum, hvilken også er
beskrevet i pensum for faget. Men siden de studerende tilsyneladende oplever denne tvetydighed,
vil fagansvarlig ikke have noget imod, at de studerende i de to campusbyer tilbydes reeksamen i
denne del af faget (Regnskab, 2.del).
På denne baggrund vurderede studienævnet, at der ikke er tale om fejl og mangler ved prøven jf.
eksamensbekendtgørelsens § 19. På den anden side, anerkendes det, som også pointeret af
fagansvarlige, at formuleringen ’distribueres’ gennem blackboard nævnt i pensumbeskrivelsen af de
studerende kan opleves som tvetydig.
Studienævnet vil derfor overfor fakultetet anbefale, at de studerende tilbydes en om-prøve.
Vi vil af praktiske årsager foreslå, at prøven henlægges til det planlagte tidspunkt for afholdelse af
reeksamen i august (12. august kl. 9-11)

7. Høring vedrørende den fremtidige revisoruddannelse.
Inge Langhave vil sammen med uddannelsesansvarlig for cand.merc. aud. i Odense udarbejde
forslag til samlet høringssvar vedr. den fremtidige revisoruddannelse.

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

050888: Ansøgning vedr. afslutning af faget /eksamen i Innovationsledelse, Ha-Enin. Kan
deltage i reeksamen i august.
050867: Ansøgning om at måtte skrive virksomhedsprojekt Efterår 2011, CM-SL.
Imødekommet.
140787: Ansøgning om eksamen i virksomhedsprojekt i august (opf. fra sidste møde).
Forsøg fra ordinær eksamen annulleres, kan gå til syge/reeksamen i august.
230888: Ansøgning om fristforlængelse for bestået 1. årsprøve, BSc.merc. IB
Plan for uddannelsens fortsættelse skal udarbejdes før studienævnet vil behandle punktet.

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding
Den 08.07.2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•

171081: Ansøgning om 5. eksamensforsøg i bachelorprojekt. Imødekommet.
210178: Ansøgning om erstatningsfag for samfundsøkonomisk valgfag, HA-Enin.
De ansøgte andre valgfag på ny BSc.merc. godkendt som erstatningsfag.
201187: Ansøgning om eksamen i august for 3 fag på cand.merc. IVU. Imødekommet.
30888: Ansøgning om ændret eksamensform for faget Organisation, D&K.
Delvis imødekommet.
170280: Ansøgning om forsvar af bachelorprojekt udenfor ordinær eksamensperiode.
Imødekommet.
90187: Ansøgning om forsvar af bachelorprojekt udenfor ordinær eksamensperiode.
Imødekommet.
280390: Ansøgning om 4. eksamensforsøg i faget Virksomhedens økonomi (2.del).
Imødekommet.
311086: Ansøgning om deltagelse i reeksamen i august. Imødekommet. Juni eksamen tæller
som eksamensforsøg.
220883: Ansøgning om deltagelse i reeksamen i august. Imødekommet. Juni eksamen tæller
som eksamensforsøg.

Vedrørende kandidatspecialer
• 171184: Anmodning om genoptagelse af tidl. sag på ændret grundlag, Vedr.
kandidatspecialet afslutter uddannelsen, cand.merc. aud. Imødekommet.
• 240883: Genoptagelse af sag vedr. merit for/fritagelse for krav om erhvervsøkonomiske
suppleringsfag. Delvis imødekommet, der gives merit for 10 ECTS.
• 011085: Genoptagelse af sag vedr. merit for/fritagelse for krav om erhvervsøkonomiske
suppleringsfag. Delvis imødekommet, der gives merit for 10 ECTS.
• 230380: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke er det afsluttende fag, cand.merc. aud.
Imødekommet.
• 010480: Ansøgning om udsættelse af frist for aflevering af kandidatspeciale. Delvis
imødekommet. Frist for sidste eksamensforsøg præciseret.
• 170379: Ansøgning om udsættelse af frist for aflevering af kandidatspeciale. Delvis
imødekommet. Frist for sidste eksamensforsøg præciseret.
Vedrørende faglig vurdering om optagelse
• 110687: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, MSc. Strategic Entrepreneurship.
Supp. Med Science Theory
• 291187: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, MSc. Strategic Entrepreneurship.
Supp. Fag anvist.
• 190686: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. aud med en graduate
diploma in Business Administration and Accounting. Imødekommet optagelse, da svarende
til HD.
• 121187: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-SL med en PBA i Leisure
Management samt enkeltfag fra CBS. Supp. med videnskabsteori.
• 050381: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på MSc.Strategic
Entrepreneurship med udenlandsk BA. Adgang kun muligt med større supplering.
• 050286: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på MSc. Strategic
Entrepreneurship med udenlandsk baggrund. Supp. fag anvist.
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Vedrørende Valgfag og fag på andre campusser
• 300888: Ansøgning om ændring af valgfag. BSc.merc. Enin. Imødekommet.
• 231085: Ansøgning om at måtte følge faget Project Management som gæstestuderende.
Imødekommet.
• 300886: Ansøgning om ændring af valgfag, Designledelse. Imødekommet.
• 191184: Ansøgning om valgfag til erstatning af Supply Chain Management. Imødekommet.
Vedrørende tilmelding til fag efter frist
• 270187: Ansøgning om tilmelding til Skatteret E11 i Kolding efter ordinær tilmeldingsfrist,
cand.merc. aud. Imødekommet.
• 100882: Ansøgning om tilmelding til valgfag efter ordinær tilmeldingsfrist, CM-SL.
Imødekommet.
• 060358:Ansøgning om tilmelding til fag E11 efter ordinær tilmeldingsfrist, CM-SL.
Imødekommet.
Vedrørende merit og overflytning af uddannelser
• 200382: Ansøgning om merit fra fag taget på cand.merc. i økonomistyring og Informatik fra
Alborg Universitet. Imødekommet.
•
300187: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for udlandsophold, Designledelse.
Imødekommet.
•
300780: Ansøgning om overflytning fra CM-BC til CM-SL. Imødekommet.
• 250887: Ansøgning om overflytning til ny årgang, B.Sc.merc. meritordning. Imødkommete.

9. Eventuelt

Jesper Piihl
Studienævnsformand

/

Kirsten Høg
Studienævnssekretær

