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Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Onsdag den 7. december 2011 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 
 

1. Godkendelse af referat fra møde den 1. november 2011 
 

2. Meddelelser: 
• Dagsorden og referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, 8. nov. 2011 
• Dagorden og referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Odense, 8. nov. 2011 
• Dagsorden for møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, 6. dec. 2011 
• Dagsorden for møde i SN for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, 7. dec. 2011 
• Inspiration fra andre studier vedr. information omkring uddannelser 
• Markedsanalyser vedr. samfundsvidenskabelige uddannelser 
• Høringssvar fra de Erhvervsøkonomiske studienævn vedr. universiteternes internationale 

uddannelsesforløb 
• Bachelor i Erhvervsøkonomi og Kommunikation 
• Eventuelle andre sager. 

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Ændring af suppleringskrav på cand.merc. linjer  
• Nye pædagogiske initiativer rettet mod vores uddannelser under studienævnet. 
• Suppleringsprogram og evt. ændring vedr. cand.merc. aud. studieordning. 
• Det kommende optag og studiestart på merc. linjerne pr. 1.feb. 2012 
• Opfølgning fra studieledermøde, den 28. november 2011 

 
4. Godkendelse af profilbeskrivelser for cand.merc. profilerne i Kolding fra 1.sep. 2012 

Effektuering af ændring i relation til fag og mere fleksible forløb for opstart 1.feb. og 1.sep., jf. 
drøftelse på sidste møde. 
Herunder eventuel muliggørelse af udbud af faget Videnskabelige undersøgelsesprocesser forår  
2012.  

 
5. Godkendelse af linjebeskrivelser for Erhvervsøkonomi, HA linjer i Kolding fra sep.12. 

 
6. Godkendelse af eksamenspensum for vintereksamen 2011/12. 
 
7. Dispensationer, formandsgodkendt (lukket punkt) 

• 11/27576: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritophold. Godkendt. 
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8. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
Vedrørende eksamensforhold: 
 
Eksamen udenfor ordinære terminer og deltagelse i reksamen: 
• 11/27983: Ansøgning om aflevering af tværfagligt projekt 3 næstkommende semester. 

Designledelse. 
• 11/28348: Ansøgning om aflevering af bachelorprojekt efter ordinær afleveringsfrist. 

BSc.merc. generel 
• 11/28330: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden at have deltaget i den ordinære 

eksamen, Designledelse. 
 

Vedrørende særlige prøvevilkår og ændrede prøvevilkår 
• 11/27984: Ansøgning om forlænget eksamenstid, D & K. Fagene Regnskab samt 

videnledelse. 
• 11/28059: Ansøgning om ændret eksamensform, D&K, Faget Regnskab. 
• 11/27791: Ansøgning om brug af vejledning ved reeksamen, faget Virksomhedsprojekt. 

CM-IVU. 
 

Andet eksamenssprog 
• 11/28380: Ansøgning om eksamen på dansk, faget Project Management 
• 11/28350: Ansøgning om eksamen på dansk, faget Project Management 

 
Vedrørende uddannelsesforhold, fag, linjer og studieordninger: 
 
     Skift af campus for uddannelsen: 

• 11/28335: Ansøgning om af skifte tilbage til campus Kolding, BSc.merc. merit. 
• 11/28393: Ansøgning om flytning af uddannelse til campus Odense, cand.merc. aud. 

 
Fag på andet campus end indskrevet på: 
• 11/28416: Ansøgning om at følge fag i Kolding, CM-aud., faget Revisionsteori v. Kolding 
• 11/28391: Ansøgning om at følge fag i Kolding, CM-Aud., faget Revisionsteori, v. Kolding 
• 11/27587: Ansøgning om at følge fag i Odense, CM-Aud., faget Financial Accounting. 
• 11/27751: Ansøgning om at følge fag i Kolding, CM-Aud., faget Ekstern rapportering 
• 11/27753: Ansøgning om at følge fag i Kolding, CM-Aud., faget Ekstern rapportering 
• 11/27768: Ansøgning om at følge fag i Kolding, CM-Aud., faget Ekstern rapportering 
• 11/27788: Ansøgning om at følge fag i Kolding, CM-Aud., faget Ekstern rapportering 
• 11/27836: Ansøgning om at følge fag i Kolding, CM-Aud., faget Ekstern rapportering 
• 11/28025: Ansøgning om at følge fag i Kolding, CM-Aud., faget Ekstern rapportering 
• 11/28293: Ansøgning om at følge fag i Odense, CM-Aud., faget Skatteret 

 
Valgfag, fag taget på andre semester m.v. 
• 11/28417: Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag, CM-SE 
• 11/27982: Ansøgning om at følge faget Udvidet årsregnskab før eksamen i eksternt 

Regnskab, BSc.merc. 
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• 11/28062: Ansøgning om Studieophold på 6. sem. BSc.merc. 
• 11/28299: Ansøgning om at måtte følge fag fra anden linje, BSC.merc. Generel. 
• 11/28332: Ansøgning om godkendelse af plan for færdiggørelse, BSc.merc. generelt 
• 11/28288: Ansøgning om alternativt fag (valgfag), faget Strategy and Competition, CM-BC 

 
Skift af uddannelse 
• 11/27588: Ansøgning om skift til reg. revisor. Cand.merc. aud. 

 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 

• 11/27583: Ansøgning om merit for fag bestået på tidl. uddannelse. Marketing og 
Erhvervsjura. BSc.merc. meritordning. 

• 11/27761: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, CM-IVU 
• 11/27767: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag udlandsophold, BSc.merc. 
• 11/27765: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. 
• 11/27790: Ansøgning om godkendelse af fag taget på CBS, cand.merc. IVU 
• 11/27792: Ansøgning om godkendelse af praktikophold som erstatning for tværfagligt 

projekt 3. 
• 11/27794: Ansøgning om godkendelse af fag bestået på anden uddannelse, BSc.merc.Enin. 
• 11/27586: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag fra udlandsophold, CM-IVU 
• 11/27835: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. 
• 11/27838: Ansøgning om merit for fag bestået på anden uddannelse, Designledelse. 
• 11/28326: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for valgfag, ASB, CM-BC 
• 11/28207: Ansøgning om praktikophold for fagene Studieophold og Virksomhedsprojekt, 

CM-IVU 
 

Tilmelding til undervisning og/eller eksamen efter ordinær frist. 
• 11/27837: Ansøgning om tilmelding til eksamen jan. 2012, BSc.merc. 
• 11/28061: Ansøgning om tilmelding til eksamen jan. 2012, BSc.merc. 
• 11/28345: Ansøgning om tilmelding til eksamen jan. 2012, BSc.merc. 

 
 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 11/27585: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-IVU, krav til Statistik. 
• 11/27584: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-IVU, krav til Statistik 
• 11/28349: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-IVU, krav til Statistik 
• 11/27757: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-IVU, Baggrund 

International Virksomhedskommunikation og Sprog 
• 11/27789: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-IVU, baggrund HD samt 

fag fra akademiuddannelse 
• 11/27793: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-IVU, Bachelor i 

International Erhvervskommunikation og erhvervssprog samt fag taget i udland og på 
Bacherloruddannelse i Økonomi. 

• 11/28301: Ansøgning om genvurdering af tidligere faglige vurdering vedr. optagelse på 
cand.merc. aud. med udenlandsk bachelor. 

• 11/28344: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på Designledelse med en 
baggrund som grafisk designer. 
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• 11/28346: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. aud med baggrund 
som Finansbachelor. 

• 11/28347:Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på CM-IVU med en 
baggrund som MBA i Strategic Management samt HD-A 

• 11/27290: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse med en 
Bachelor i Arkitektur og Design. 

•  
 

 
 

9. Eventuelt 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  


