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Referat fra for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

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

Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Elin Sørensen, Nicolai Nyenstad Petersen, Anne Hougaard 
Rasmussen, Anne Marie Scherrebeck Nissen, Josefine Munk Damgaard, Kirsten Høg 
 
Tilstede, studieservice (Åbne punkter): Mette Dahl Jensen, Tina Bøll Hansen 

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

Godkendt. 
 

2. Meddelelser: 
• Studieordning Designledelse, 2011 godkendt i fakultetet. Taget til efterretning. 
• Linjebeskrivelser, cand.merc. linjer 2011 godkendt i fakultetet. Taget til efterretning. 
• Fagbeskrivelser E11 godkendt i fakultetet. Taget til efterretning. 
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, den 29. marts 2011 

Ingen specifikke bemærkninger. 
• Referat fra opf. møde, studieledere 8. april 2011  

Jesper havde på mødet et oplæg til en rundspørge blandt de studerende til afdækning af, 
hvor udviklingspotentialet er i forhold til de punkter, der blev opstillet på fælles 
strategiseminaret sidste efterår. Der var i studielederkredsen enighed om at gå i gang med 
projektet, som Jesper er tovholder på. Undersøgelsen skal udføres i SurveyXact og både 
bachelor og kandidatuddannelser indgår.  

• Censorindberetning, faget Revisionsteori, Odense 
Indberetningen havde som bemærkning, at det faglige niveau i besvarelserne var lavt i den 
ordinære eksamen. Ole F. har kommenteret dette og herunder nævnt, at beståelsesprocenten 
var væsentlig forbedret ved reeksamen. Der er ikke indsat specielle deltagerforudsætninger i 
faget, og der er studerende fra en række cand.merc. linjer i Odense, der også følger faget. 
Dette kan give anledning til fremover at se på forudsætninger i studentergrupperne for 
fagligt at følge faget. 
Fra Kolding side vil vi vende problemstillingen med fagansvarlig for at drøfte om dette 
giver anledning til ændring af fagindhold og forudsætninger i faget i Kolding (faget er her 
fra og med F11 blevet campusspecifikt). 

• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, 12. april 2011. Taget til 
efterretning. 

• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Sønderborg. Taget til efterretning. 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 3. maj. Taget til 

efterretning. 
• Anmodning om udtrædelse af studienævnet. Susanne udtræder desværre nu af studienævnet 

pga. sygdom (studienævnet har med stor sorg modtaget meddelelsen om, at Susanne 
desværre døde af sin kræftsygdom den 6. maj) 
 Inge Langhave vil indtræde som uddannelseskoordinator på cand.merc. aud.  
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3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  
• Evaluering af Åbent Hus på campus Kolding, den 28. april 2011 

Vi er tilfredse med fremmødet til de erhvervsøkonomiske uddannelser på Åbent Hus.  
Nicolai og Anne deltog ligeledes i Buffet-logistik den efterfølgende dag i Kolding 
Storcenter under forskningens døgn. Arrangementet har efterfølgende haft rigtig god 
presseomtale i blandt andet P3 og TV-Syd. 

• Den kommende studiestart sep. 2011 
i. Status og ansvarsfordeling. 

Josefine, Anne Marie og Anne har snakket med SRK omkring studiestart. SRK 
vil gerne være med til at vælge tutorer. Anne er primus motor til indkaldelse af 
koordineringsmøde 
(koordineringsmøde afholdt den 10. maj, hvor programoplæg, materialer m.v. 
for studiestart blev drøftet). 
 

• Kompetenceudvikling ved IER. 
i. Workshop omkring gennemførelse af mundtlige eksamener. 

Afholdes sidst i maj måned i et samarbejde mellem studienævn, institut og CUP, 
p.t. 10 tilmeldt. Studienævnets studerende vil opfordre til, at alle undervisere 
deltager i et sådant forløb. Det er vigtigt at have fokus på, at undervisere altid er 
ajour pædagogisk. 
 

ii. Workshop forløb omkring planlægning af undervisning over et semester er under 
udvikling. 
 

• Status på igangværende udviklingsprojekter  
i. Reformarbejde på cand.merc. 

Der har været afholdt flere møder med de linjeansvarlige, hvor der nu er kommet 
nogle potentielle overordnede strukturer for linjerne. Herunder har man blandt 
andet set på bindingerne /samlæste fag mellem de tre dansksprogede cand.merc. 
linjer. Man har besluttet at udsende et spørgeskema til alumnenetværket, hvor 
spørgsmål omkring jobfunktioner indgår, tillige med spørgsmål omkring, hvilke 
fag/fagområder, som man har haft mest brug for i sit job og hvad 
kandidatuddannelsen giver kompetence til at udføre af jobfunktioner. Dette kan 
forhåbentligt give en god baggrund for tilretning af cand.merc. linjerne. 
De studerende forslog, at man også kunne inkludere et spørgsmål om man som 
kandidat vil stille sig til rådighed med at holde foredrag/information om 
uddannelse og job. 
Derudover påtænkes der afholdt møde med cand.merc. studerende på linjerne.   
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ii. ”gennemførelse af elektronisk evaluering”. 

Skemaer er nu rundsendt til alle studerende og vi er i gang med få erfaringerne 
ind om proceduren.  
De studerende foreslog, at man i den udsendte mail også nævnte fagtitel, så man 
ikke først skal åbne linket for at se dette. Derudover vigtigt for de studerende, at 
det tydeliggøres, at besvarelserne er anonyme, og at der sætte dato på, hvornår 
der senest skal besvares. 
Elin sagde, at man fra underviserside godt kan føle sig lidt afkoblet af processen i 
relation til at skemaer nu udsendes uafhængigt at undervisningsforløbet.  Det 
kunne være en fordel, hvis undervisere igangsatte udsendelsen eller at det 
tydeliggøres, at der er tiltænkt mulighed for at der kan evalueres som en del af 
undervisningen 
Teit var bekendt med, at man nogle steder først evaluerede et 
undervisningsforløb efter eksamen.  
Til næste møde: 
Aftale om evalueringsprocedure for efterårsfagene 
 

iii. ”implementering af ren digital eksamen”. 
Fra indeværende semester F11 skal de studerende ikke mere printe 
eksamensbesvarelser, men aflevere via Safe A. Men dette rejser så kravet om, 
hvordan anonymitet fortsat sikres ved aflevering af eksamensopgaver for de 
klassiske eksamener, der afholdes i et eksamenslokale. 
De studerende i studienævnet lagde stor vægt på, at også den fremtidige 
afleveringsform kan sikre anonymitet ved aflevering af eksamensopgaverne. 
Studienævnet drøftede følgende muligheder, hvor Kirsten vil kontakte SFEO 
vedrørende udarbejdelse af en løsning i tilknytning til pkt. a. 
a. Oprettelse af et særligt ”afleveringsfag” for de aktuelle tre eksamener, det 

drejer sig om her F11 (fagene Jura, Erhvervsjura og 2.del af Regnskab) 
b. Frakobling af undervisere fra faget i eksamensperioden. Dette ser 

studienævnet problemer i i relation til underviseres ejerskab af noter, 
materiale m.v. som de har stillet til rådighed på faget. 

c. Oprettelse af en fælles afleveringsboks- eks. én boks pr. semester, som alle 
studerende da har adgang til. Gerne med undermapper for givne fag. 

 
• Status markedsføring v/Kirsten og Anne.  

Vi er i gang med at lave filmspot til biografer, hvor Anne og Nicolai medvirker. 
Desuden har Anne i ugen op til Åbent Hus være rundt omkring udvalgte gymnasier og 
handelsskoler i område, hvor hun blandt andet har fået en rigtig god kontakt med 
studievejlederne der. 
 

• Studienævnets budget 2011 
(blev ikke nået, vi fortsætter delpunktet på næste møde) 
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• Input fra studerende til punkt i studienævnets strategi vedr. studiemiljø og gode 

uddannelser. 
Anne, Nicolai, Josefine og Anne Marie har holdt møde og fra dette gav de studienævnet 
følgende input til strategien omkring studiemiljø og gode uddannelser. 
Nedenstående er de studerendes input til dette strategipunkt: 
 
Strukturering af selvstudier. Vi opfordrer til at tænke faglighed ind i ”pauser” mellem 
undervisningstimerne, så disse ikke opfattes som spildtid. 
 
Undervisningsform og prøveform. Det er frustrerende at blive testet uden belønning. 
Man skal således overveje værdien af at indlægge obl. opgaver, der alene giver adgang 
til eksamen, uden at disse opgaver ellers tæller med i en given eksamenskarakter. 
Samme forhold kan være gældende for fag med flere delprøver, hvor det er vigtigt, at 
hver delprøve har en værdi. Anne Marie havde eksempelvis gode erfaringer fra sit 
udlandsophold i relation til, at der gennem hele semestret blev testet med små synopser, 
delprøver i de enkelte fag. 
 
Vi er kritiske over eksamen ude hjælpemidler. 
 
Vi bør fokusere på at bruge vores aftagerpaneler mere aktivt. Dette kan også siges i 
relation til brug af karrierecentret. 
 
Forskningsbasering. Det er de studerendes indtryk, at undervisningen har god 
sammenhæng til forskningen. Der kunne måske være mere fokus på at tydeliggøre, 
hvilke opgaver m.v., som en Phd. studerende arbejder med. 
 
Pædagogiske kvaliteter. Rigtigt vigtigt fra studenterside, at undervisere har 
formidlingskundskaber. Pædagogikum bør løbende opdateres. 
 
Vejledning til BA opgaver og kandidatspecialer: Der er stor forskel på vejledning, og 
hvad de enkelte vejledere tror, de skal vejlede de studerende i (eks. om det er nødvendigt 
at transcribere). Der må gerne være rammer for, hvad vejledning er (eks. hvor meget tid, 
skal der bruges til vejledning, hvornår vejledning bedst bruges i forløbet, hvor meget/lidt 
materiale og tekst skal sendes til vejleder). Et andet input kunne være, at man ved 
orientering om eks. BA projektet også kom ind på vejledning og hvad der kan forventes. 
 
Bedre studiemiljø, det sociale miljø. Vigtigt med god studiestart. Professionalisering af 
udvælgelse af tutorer. Gerne nogle tutorer, der kan bruges på tværs til flere 
arrangementer. 
Videreudvikling af håndbog a la ”velkommen til det samfundsvidenskabelige fakultet, 
campus Kolding”. Kunne også indeholder præsentation af faglig vejleder, studienævn, 
undervisere, institut, øvrige kontaktpersoner, information om mulighed for 
udlandsophold etc. 
 
Præsentation af og opsamling fra udlandsophold.  Da dette kan fremme de nye 
studerendes fokus på muligheden for at tage på udlandsophold. Blandt andet linjen 
International Business har indlagt dette i sin profil som anbefalelsesværdigt.  
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Evaluering af den administrative support, man møder som studerende. 
 Som studerende møder man mange administrativt ansatte personer fra institut, 
vejledning, studienævn, SU, Studieservice, eksamenskontor etc. Det kunne være en 
fordel også at inddrage administrationen i evaluering tilsvarende som man studerende 
kan evaluere undervisningen. 
 
Særlig fokus på de studerende, der starter skævt (herunder udbud af valgfag). 
 
 

4. Godkendelse af foreløbige læseplaner for Efterår 2011 
Alle læseplaner godkendt for de aktuelle BSc.merc.  linjer, cand.merc. linjerne, cand.merc.aud 
og Designledelse. 
 

5. Godkendelse af foreløbige eksamensdatoer for vintereksamen januar 2012 
Godkendt.  
For BSc.merc. linjerne mangler vi endnu udmelding omkring foreløbige eksamensdatoer for 
fællesfag for vintereksamen 2011/12. 
 

6. Godkendelse af eksamenspensum for sommereksamen juni 2011 
Godkendt (de sidste godkendt 10. maj) - opfordring til at de studerende får tilsendt en reminder 
om, at der nu er eksamenspensum på web siderne.  
 

7. 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. 
I relation til det nuværende forventede optag pr. sep. 2011, vil det være forventeligt, at der skal 
sættes adgangsbegrænsning på uddannelsen fra optag 2012. I relation til uddannelsen specifikke 
status og indhold havde studienævnet en række spørgsmål omkring den fremtidige mulighed for 
adgangsbegrænsning, som man gerne vil have en juridisk vurdering af. Kirsten kontakter Helle 
B. i sagen. 
 

8. Ad. punkt 8.  Godkendelse af mulige valgfag på Strategic Entrepreneurship 
Studienævnet godkendt følgende fag, udbudt på engelsksprogede kandidatuddannelser på andre 
campusser på SDU som mulige valgfag på MSc. Strategic Entrepreneurship: 

•  Business Development and Innovation Management ( 9401102), 10 ECTS, Samf., Odense 
•  International Entrepreneurship (9260802), 10 ECTS, Samf., Odense (kan evt. ændres E11) 
•  Foundations of Strategy ( 9260702), 10 ECTS, Samf., Odense 
• Project Management and the consultant Role ( 9044202), 10 ECTS, Samf., Odense 
• Human Resource Management, 10 ECTS, cand. Negot /Faculty of Humanities 
• Globalisation and Entrepreneurship 2 (PDCGL02-U1), 5 ECTS. Faculty of Technology. 
• Management of Technology (PDCMT-U1), 5 ECTS. Faculty of Technology. 

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

Formandsgodkendt: 
• 011282: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke er det afsluttende fag. Imødekommet 
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Dispensationer til behandling på mødet (lukket punkt)     
• 150484: Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag, cand.merc. SE. Imødekommet efter 

faglig vurdering.. 
• 020482: Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag, cand.merc. IVU. Imødekommet 
• 030573: Ansøgning om 5. gangs eksamensforsøg i faget Skatteret, cand.merc. aud. 

Vi beder om begrundet dispensation inkl. mulig lægeattest. 
• 241180A: Ansøgning om at skrive individuel rapport i faget Network, Resources and 

Entrepreneurship Strategy, MSc. SE. Imødekommet 
• 241180B: Ansøgning om 4. eksamensforsøg i faget Science Theory. Imødekommet, der 

henvises til Summerschool forløbet august 2011. 
•  221068: Ansøgning om eksamen på engelsk i fagene ”Ekstern regnskab” og ”Controlling og 

intern revision”, cand.merc. BC. Imødekommet 
•  060789: Ansøgning om et 4. eksamensforsøg i faget Kvantitative analyseredskaber, 1.del. 

Imødekommet. 
•  030185: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke er det afsluttende fag, cand.merc. aud. 

Betinget imødekommet. 
• 110180: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke er det afsluttende fag, cand.merc. aud. 

Betinget imødekommet. 
• 040375: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke er det afsluttende fag, cand.merc. aud. 

Betinget imødekommet. 
• 020687: Ansøgning om endelig godkendelse af merit fra udlandsophold, Ha-Enin. Godkendt. 
• 200984: Ansøgning om endelig godkendelse af merit fra udlandsophold, Ha-Enin. Godkendt. 
• 300687: Ansøgning om merit for faget Afsluttende projekt på HD 1.del til BSc.merc. 

Imødekommet, der gives merit for et valgfag. 
• 150782: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternative valgfag, MSc. SE. Imødekommet. 
• 061086: Ansøgning om merit for fag bestået på ASB, cand.merc. aud. Meritoverførsel for 

bestående fag. Delvis imdekommet. 
• 300187: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit på udlandsophold, Designledelse.  

Afventer faglig vurdering. 
• 020389: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse. 

Afventer faglig vurdering 
•  030672: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Strategic Entrepreneurship. 

Optag uden krav om supplering. 
• 190380: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternative valgfag, MSc. SE. Imødekommet. 
• 010274: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse 

Afventer faglig vurdering. 
• 300975: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse / Styring og 

Ledelse. Adgang uden supplering for Designledelse, betydelig supplering for adgang til CM-SL 
•  Ansøgning om støtte til arrangement. 400 kr. bevilget. 
• 020786: Ansøgning om at måtte være med i gruppe på 4, faget Organisation og ledelse. 

Imødekommet, dog kun ialt 6 synopser kan indleveres. 
• 211186: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på MSc. SE. Adgang uden 

supplering. 
• 190688: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på MSc. SE. Adgang uden 

supplering. 
• 140687: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på MSc. SE. Supp. med 

videnskabsteori anvist. 



Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding 
12. maj 2011 

 7 

• 300886: Ansøgning om bivejledere på kandidatspeciale. Afslag, dog kan rejsegodtgørelse ydes i 
mindre omfang.  

• 270589: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på MSc.SE. Adgang uden 
supplering. 

• 131184: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på MSc.SE. Adgang uden 
supplering. 

• 260377: Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag, cand.merc. SL. Delvis 
imødekommet (3 ud af de 4 fag imødekommet). 

• 020283: Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag, cand.merc. IVU. Delvis 
imødekommet 

•  2308988: Ansøgning om godkendelse af tilvalg i Islam og arabisk (samt obs punkter i hans fag 
og gennemførelse). Godkendt. 

•  ANN: Ansøgning om afløsningsopgave /anden eksamensform. Imødekommet. 
• ÅBEN: 010687: Ansøgning om alternativ eksamensform i faget Organisation med 

videnskabsteori. Vi henviser til det ”gamle” organisationsfag og eksamen i Odense 
• 060984: Ansøgning om endelig meritoverførsel, Designledelse. 

Afventer faglig vurdering. 
• 050467: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse. Afslag. 
• 090187: Ansøgning om tilmelding efter den ordinære tilmeldingsfrist. Imødekommet. 
• 071184: Ansøgning om plan for færdiggørelse af uddannelse, HA-Enin 2007.  

Vi henviser for eksamen i faget Organisation til Odense. 
•  270586: Opfølgning i relation til plan for færdiggørelse . Henvisning for faget Matematik til 

1.del af faget Kvantitative analyse (1.del ) under forudsætning af, at BA projektet er bestået her 
ved sommereksamen 2011. 

• 300384: Ansøgning om ændret eksamensdato for mundtlig forsvar af tværfagligt projekt 2. 
Imødekommet. 

• 160585: Ansøgning om ændret eksamensdato for mundtlig forsvar af tværfagligt projekt 2. 
Imødekommet. 

 
10. Eventuelt 
 
 Flytning af møde i juni til: Mandag den 20. juni kl. 10.-14. 
 
(Mødedato i reserve for evt. hastesager: 8. juli 2011- tidspunkt fastsættes ad hoc) 
 
Tirsdag den 23. august 2011 kl. 10.- 14. 
 
Mandag den 3. oktober 2011 kl. 10.- 14. 
 
Tirsdag den 1. nov. 2011 kl. 10.- 14. 
 
Onsdag den 7. dec. 2011 kl. 10.- 14. 
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær 
  


