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Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Torsdag den 5. maj 2011 kl. 10.00- 14.00 i lokale 2.51 
 
 

1. Godkendelse af referat fra møde den 4. april 2011 
 

2. Meddelelser: 
• Studieordning Designledelse, 2011 godkendt i fakultetet 
• Linjebeskrivelser, cand.merc. linjer 2011 godkendt i fakultetet 
• Fagbeskrivelser E11 godkendt i fakultetet 
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, den 29. marts 2011 
• Referat fra opf. møde, studieledere 8. april 2011  
• Censorindberetning, faget Revisionsteori, Odense 
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, 12. april 2011  
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Sønderborg 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 3. maj 
• Anmodning om udtrædelse af studienævnet 
• Eventuelle andre meddelelser og informationer.  

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Evaluering af Åbent Hus på campus Kolding, den 28. april 2011 
• Den kommende studiestart sep. 2011 

i. Status og ansvarsfordeling. 
• Kompetenceudvikling ved IER. 

i. Workshop omkring gennemførelse af mundtlige eksamener. 
ii. Workshop forløb omkring planlægning af undervisnings over et semester er 

under udvikling. 
• Status på igangværende udviklinsprojekter  

i. Reformarbejde på cand.merc. 
ii. ”gennemførelse af elektronisk evaluering”. 

iii. ”implementering af ren digital aflevering”. 
iv. ”opfølgning på strategiske indsatsområder”. 
v. ”Digitalisering af eksamener”. 

• Status markedsføring v/Kirsten og Anne. Studienævnets budget 
 

4. Forslag vedr. specialekontrakt 
• Indføjelse af formulering, der gør den studerende opmærksom på at specialet i henhold 

til bekendtgørelsen skal afslutte uddannelsen. 
 

5. Godkendelse af foreløbige læseplaner for Efterår 2011 
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6. Godkendelse af foreløbige eksamensdatoer for vintereksamen januar 2012 
 

7. Godkendelse af eksamenspensum for sommereksamen juni 2011 
 

8. Adgangskrav /retskrav for adgang til 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. 

 
9. Dispensationer i høring / formandsgodkendt siden sidste møde (lukket punkt) 

Formandsgodkendt: 
• 011282: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke er det afsluttende fag. Imødekommet 

 
10. Dispensationer til behandling på mødet (lukket punkt)     
 
• 150484: Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag, cand.merc. SE 
• 020482: Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag, cand.merc. IVU 
• 030573: Ansøgning om 5. gangs eksamensforsøg i faget Skatteret, cand.merc. aud. 
• 241180: Ansøgning om at skrive individuel rapport  i faget Network, Resources and 

Entrepreneurship Strategy, MSc. SE. 
• 241180: Ansøgning om reeksamen i faget Science Theory sommer 2011 
• 221068: Ansøgning om eksamen på engelsk i fagene ”Ekstern regnskab” og ”Controlling og 

intern revision”, cand.merc. BC. 
• 060789: Ansøgning om et 4. eksamensforsøg i faget Kvantitative analyseredskaber, 1.del 
• 030185: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke er det afsluttende fag, cand.merc. aud. 
• 110180: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke er det afsluttende fag, cand.merc. aud. 
• 040375: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke er det afsluttende fag, cand.merc. aud. 
• 020687: Ansøgning om endelig godkendelse af merit fra udlandsophold, Ha-Enin. 
• 200984: Ansøgning om endelig godkendelse af merit fra udlandsophold, Ha-Enin. 
• 300687: Ansøgning om merit for faget Afsluttende projekt på HD 1.del til BSc.merc. 
• 150782: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternative valgfag, MSc. SE 
• 061086: Ansøgning om merit for fag bestået på ASB, cand.merc. aud. 
• 300187: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit på udlandsophold, Designledelse 
• 020389: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse 
• 030672: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse 
• 190380: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternative valgfag, MSc. SE 
• 140687: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på MSc. SE 
• 211186: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på MSc. SE 
• 190688: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på MSc. SE 
• 010274: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse 
• 300975: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse eller Styring og 

Ledelse. 
• Ansøgning om tilskud til arrangement. 
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11. Eventuelt 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær 
  


