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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Onsdag den 7. december 2011 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 
Tilstede: 
Jesper Piihl, Elin Sørensen, Teit Lüthje, Nikolai Nyenstad Petersen, Anne Hougaard Rasmussen, 
Josefine Munk Damgaard, Maja Soo Ryun Fuglsang, Kirsten Høg 
 
Afbud: Inge Langhave Jeppesen 
 
Tilstede, studieservice (åbne punkter): Marianne Fræhr Thomsen og Mette Dahl Jensen 

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

Referat godkendt uden bemærkninger 
 

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 
Ovenstående dagsordener og referater taget ad. notum. 
 
• Inspiration fra andre studier vedr. information omkring uddannelser 

Taget ad notum. 
 

• Markedsanalyser vedr. samfundsvidenskabelige uddannelser 
Kan eventuelt videredrøftes på et næstkommende studienævnsmøde. 
 

• Der er indgivet fælles høringssvar fra de Erhvervsøkonomiske studienævn vedr. 
universiteternes internationale uddannelsesforløb. 
 

• Bachelor i Entreprenørskab og Kommunikation. En henvendelse vedr. en mulig ny 
humanistisk bacheloruddannelse i Kolding. 
 

• Referat fra studieledermøde, samfundsvidenskab 29. nov. 2011.  
Mødet indeholdt blandt andet punkt vedr. delpolitik for evaluering. Der er nedsat en 
arbejdsgruppe vedr. undervisningsevaluering, hvor Jesper P. er formand. Man vil arbejde 
med evaluering ud fra tre forskellige niveauer: Alumne undersøgelser, 
uddannelsesevaluering og fag/kursus evaluering. Når det enkelte fag evalueres kan der 
indgå fælles spørgsmål fra fakultetet, spørgsmål som vores studienævn udarbejder og 
evt. spørgsmål, som en underviser selv måtte ønske skal indgå. 
Der opbygges en spørgsmålsbank, som de enkelte studienævn kan lade sig inspirere af, 
når man udarbejder egne undervisningsevalueringer. 
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Drøftelserne vedrørende evaluering inspirerede studienævnet til at medtage et nyt punkt 
i vores egen kommende undervisningsevaluering januar 2012: 
Motiverer eksamensformen dig til at deltage aktivt i fagets aktiviteter 
 
Fra studieledermødet blev ligeledes drøftet beslutning om synliggørelse af 
sammenhænge mellem fag i en given uddannelse (linje). Der er udarbejdet et skema til 
dette formål. Dette ligner lidt det arbejde vi selv havde i forbindelse med 
akkrediteringsarbejdet sidste år, hvor observationerne dengang var bagudrettet. Skemaet 
/beskrivelserne af fagenes sammenhænge tiltænkes at indgå i linje/profilbeskrivelserne 
fra sep. 2013. Det blev fra studenterside fremhævet, at det er vigtigt at de studerende 
bliver inddraget i den opfølgende del, hvor det vurderes om et givet kriterium faktisk er 
blevet opfyldt. 
 

• Information om digitale eksamener 
SDU har netop udsendt regelsæt for digitale eksamener. Derudover vil fakultetet 
udarbejde en manual for den praktiske udførelse af de digitale eksamener. 
 

• SFEO kursus i BB for de studerende omkring digitale eksamener. 
SFEO har lavet et kursus i BB med retningslinjer for at hente og aflevere opgaver 
digitalt, herunder gennem BB Assignments. 
 

• IDEA generation Workshop 
Instituttet har i år ekstraordinært bevilget 10.000 kr. til introarrangement på cand.merc. 
Vi har allerede afholdt arrangementer for IVU, SL og BC, men ikke for Strategic 
Entrepreneurship. Der ydes derfor 3.000 kr. i støtte til en kreativitetsworkshop, som 
arrangeres af studerende på Strategic Entrepreneurship henvendt til 1. semesters 
studerende på HA.  
 

• Tilmelding til undervisning for fag F12. 
Vi har noteret, at flere studerende ikke har fået mail omkring tilmelding til undervisning 
for fag F12. Studienævnet giver derfor de studerende mulighed for en uges ekstra tid til 
tilmelding. Det er aftalt med eksamenskontoret at tilmelding via student selvbetjening 
åbnes for de studerende i perioden. 
 

• De studerende i centrum 
der er afsat en pulje på 1.mio kr. til projekter. Se under pkt. vedr. ”Studienævnets 
strategi” 

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Ændring af suppleringskrav på cand.merc. linjer  
Vores oplæg fra sidste studienævnsmøde vedr. mulige nye suppleringsfag sættes 
foreløbigt i bero. Baggrunden for dette er det kommende arbejde på tværs af de EØ 
studienævn om at finde fælles retningslinjer for adgang til cand.merc. for studerende 
med givne bachelorbaggrunde.  Når de fælles retningslinjer er opstillet vil arbejdet med 
udvikling af suppleringsfag blive genoptaget. Dette gælder også en mulig fælles 
suppleringsbank med fag for både merc. og aud. 
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Nye pædagogiske initiativer rettet mod vores uddannelser under studienævnet. 
Fakultet vil gerne have afdækket de pædagogiske udfordringer på den enkelte 
uddannelse.  
 
Projekter vedr. de studerende i centrum 
Der er afsat en dekan pulje på i alt 1.mio kr. til projekter man kan søge. Man kan tænke 
både fælles erhvervsøkonomiske projekter (eks. på fællesfag) og lokale projekter 
prioriteret af det lokale studienævn. 
Der blev noteret et par ideer til mulige lokale projekter i regi af eget studienævn, se 
nedenfor. Ellers vil vi arbejde videre med punktet på næste møde. 
Eksempler på mulige projekter: 
- Anvendelse af instruktorer (og samspil med undervisere) 
- Hvordan arbejdes med forskningsbasering i og på tværs af fag. 
- Hvordan udvikles akademisk studieophold i virksomheder. 
- Hvordan sikres tilstedeværelse af basale it-kundskaber. 
 

• Suppleringsprogram og evt. ændring vedr. cand.merc. aud. studieordning. 
Inkluderes sammen med merc. suppleringsfagene  
 

• Det kommende optag og studiestart på merc. linjerne pr. 1.feb. 2012 
God foreløbig tilslutning til optag på vores cand.merc. linjer (1. prioritets ansøgninger) 

 
 
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 - ændringerne er nu blevet implementeret i profilbeskrivelserne. 
De tre cand.merc. profiler fra sep. 2012 blev godkendt: 

- Styring og Ledelse 
- International Virksomhedsudvikling 
- Business Controlling 

Derudover blev linjen Strategic Entrepreneurship fra sep. 2012 godkendt mhp. tydeliggørelse af 
profilen som engelsksproget med såvel undervisning som eksamensafholdelse på engelsk. 

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

Godkendt. 
De tre BSc.merc. erhvervsøkonomiske linjer er konsekvensrettet i relation til ny studieordning, 
gældende i relation til entreprenørskabsfagene, der fra 1. sep. 2012 har bedømmelse efter 7 
trinskala. 

 
6. Godkendelse af eksamenspensum for vintereksamen 2011/12. 
Blandt andet de studerende i studienævnet gjorde opmærksom på, at flere indkomne 
pensumopgivelser ikke havde navngivet en henvisning til artikler og egne noter. Det blev besluttet 
at bede de aktuelle fagansvarlige om at navngive konkrete artikler, noter og kompendier, der indgår 
i pensum, så disse kan identificeres. En evt. supplerende litteratur, der er brugt i undervisningen 
uden at indgå som pensum, slettes af pensumlisterne. 
(efterfølgende er der fra de aktuelle fagansvarlige modtaget specificerede pensumopgivelser/KIH) 
Ellers blev pensum godkendt.  
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7.  Cand.merc. aud. studieordning, fra 1.sep. 2012 
 
Studieordningen for cand merc. aud fra 1. sep. 2012 blev af studienævnet godkendt med følgende 
ændringer: 

- Retskrav vedr. optagelse for både HA og HD-F og HD-R.  Fra sep. 2013 vil 
retskravet bliver ændret til at gælde aktuelle HA og HD-F og HD-R studerende fra 
SDU.  

- Tilpasning til mulighed for flere engelsksprogede obl. fag. Et ønske fra Odense, så 
der blandt andet kan være mulighed for samlæsning af fag fra de engelsksprogede 
merc. linjer og cand.merc. aud. 

 
Studieordningen har endnu ikke været i høring i Odense, men sendes efter dette møde til høring. 
 
 
8. Dispensationer, formandsgodkendt (lukket punkt) 

• 11/27576: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritophold. Godkendt. 
 
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. Imødekommet, da det er praktisk muligt at løse.  
• 11/28348: Ansøgning om aflevering af bachelorprojekt efter ordinær afleveringsfrist. 

BSc.merc. generel. Imødekommet, vejleder skal dog være indforstået. 
• 11/28330: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden at have deltaget i den ordinære 

eksamen, Designledelse. Imødekommet, praktisk eksamen bliver i juni måned sammen med 
Designmetode faget. 

• 11/18718: Ansøgning om eksamen i fag 3. semester udenfor den ordinære eksamensperiode. 
Designledelse, 3.sem. Imødekommet. 

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

videnledelse. Bevilget. 
• 11/28059: Ansøgning om ændret eksamensform, D&K, Faget Regnskab. Afvist. Der 

henvises til nyt fag og eksamen. 
• 11/27791: Ansøgning om brug af vejledning ved reeksamen, faget Virksomhedsprojekt. 

CM-IVU. Imødekommet. 
 

Andet eksamenssprog 
• 11/28380: Ansøgning om eksamen på dansk, faget Project Management. Imødekommet 
• 11/28350: Ansøgning om eksamen på dansk, faget Project Management. Imødekommet. 
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Vedrørende uddannelsesforhold, fag, linjer og studieordninger: 
 
     Skift af campus for uddannelsen: 

• 11/28335: Ansøgning om af skifte tilbage til campus Kolding, BSc.merc. merit. 
Imødekommet. 

• 11/28393: Ansøgning om flytning af uddannelse til campus Odense, cand.merc. aud. 
Imødekommet 
 

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 
• 11/28563: Ansøgning om af følge fag i Kolding, CM-Aud, faget Ekstern rapportering og 

Generationsskifte. 
Ovenstående alle imødekommet. 
 
Valgfag, fag taget på andre semester m.v. 
• 11/28417: Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag, CM-SE. Delvis 

imødekommet. 
• 11/27982: Ansøgning om at følge faget Udvidet årsregnskab før eksamen i eksternt 

Regnskab, BSc.merc. Imødekommet. 
• 11/28062: Ansøgning om Studieophold på 6. sem. BSc.merc. Imødekommet. 
• 11/28299: Ansøgning om at måtte følge fag fra anden linje, BSC.merc. Generel. 

Imødekommet. Linjebetegnelse ”generel” beholdes. 
• 11/28332: Ansøgning om godkendelse af plan for færdiggørelse, BSc.merc. generelt. 

Imødekommet. Linjebetegnelse bibeholdes. 
• 11/28288: Ansøgning om alternativt fag (valgfag), faget Strategy and Competition, CM-BC 

Afv. Faglig vurdering, 
• 11/28600: Ansøgning om alternativt valgfag, Faget Controlling og Intern revision, CM-BC. 

Imødekommet. 
• 11/28716: Ansøgning om alternativt valgfag på CBS, CM-SL. Imødekommet. 

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

 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 

• 11/27583: Ansøgning om merit for fag bestået på tidl. uddannelse. Marketing og 
Erhvervsjura. BSc.merc. meritordning (logistikøkonom). Afslag, da den faglige dybde i tidl. 
fag ikke fuldt ud dækker de tilsvarende fag på BSc.merc. 
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• 11/27761: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, CM-IVU 
Imødekommet undtaget gældende vedr. ”Strategi”. 

• 11/27767: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag udlandsophold, BSc.merc. Godkendt. 
• 11/27765: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. 

Godkendt. 
• 11/27790: Ansøgning om godkendelse af fag taget på CBS, cand.merc. IVU. Godkendt. 
• 11/27792: Ansøgning om godkendelse af praktikophold som erstatning for tværfagligt 

projekt 3.  Udsat til næste møde pga. for sent indkomne materiale 
• 11/27794: Ansøgning om godkendelse af fag bestået på anden uddannelse, BSc.merc.Enin. 

Godkendt. 
• 11/27586: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag fra udlandsophold, CM-IVU. 

Godkendt. 
• 11/27835: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. 

Godkendt. 
• 11/27838: Ansøgning om merit for fag bestået på anden uddannelse, Designledelse. 

Afvist på det foregående grundlag og begrundelse 
• 11/28326: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for valgfag, ASB, CM-BC. 

Godkendt. 
• 11/28207: Ansøgning om praktikophold for fagene Studieophold og Virksomhedsprojekt, 

CM-IVU. Imødekommet. 
• 11/28717: Ansøgning om merit for fag bestået på cand.merc. aud. CM-BC. 

Der gives merit for i alt 35 ECTS 
 
Tilmelding til undervisning og/eller eksamen efter ordinær frist. 
• 11/27837: Ansøgning om tilmelding til eksamen jan. 2012, BSc.merc. Imødekommet. 
• 11/28061: Ansøgning om tilmelding til eksamen jan. 2012, BSc.merc. Iømdekommet. 
• 11/28345: Ansøgning om tilmelding til eksamen jan. 2012, BSc.merc. Imødekommet. 
• 11/28593: Ansøgning om tilmelding til undervisning F12, CM-IVU. Imødekommet. 
• 11/28594: Ansøgning om tilmelding til undervisning F12, CM-IVU. Imødekommet. 
• 11/28595: Ansøgning om tilmelding til undervisning F12, CM-IVU. Imødekommet. 
• 11/28596: Ansøgning om tilmelding til undervisning F12, CM-IVU. Imødekommet. 
• 11/28598: Ansøgning om tilmelding til undervisning F12, CM-IVU. Imødekommet. 
• 11/28599: Ansøgning om tilmelding til undervisning F12, CM-IVU. Imødekommet. 
• 11/28714: Ansøgning om tilmelding til undervisning F12, CM-IVU. Imødekommet. 
• 11/28715: Ansøgning om tilmelding til undervisning F12, CM-IVU. Imødekommet. 
• 11/28718: Ansøgning om tilmelding til undervisning F12, Designledelse. 

Tværfagligt projekt 3 (de to deleksamener): henvises til juni 2012. 
For de øvrige 3 fag henvises til reeksamen i februar  

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

Imødekommet med aktuel statistik. 
• 11/27584: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-IVU, krav til Statistik. 

Imødekommet med aktuel statistik. 
•  
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• 11/28349: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-IVU, krav til Statistik 
• Imødekommet med aktuel statistik. 
• 11/27757: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-IVU, Baggrund 

International Virksomhedskommunikation og Sprog. Supplering anvist (i alt 50 ECTS) 
• 11/27789: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-IVU, baggrund HD samt 

fag fra akademiuddannelse. Suppl. Svarende til HD vejledende oversigt. 
• 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. Supplering anvist (i alt 10 ECTS) 

• 11/28301: Ansøgning om genvurdering af tidligere faglige vurdering vedr. optagelse på 
cand.merc. aud. med udenlandsk bachelor. Danske prof. BA. Suppleringskrav fastholdes. 
11/28344: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på Designledelse med en 
baggrund som grafisk designer. Optag uden krav om supp.  

• 11/28346: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. aud med baggrund 
som Finansbachelor. Supp. Videnskabsteori, 5 ECTS + ekstern regnskab, 5 ECTS 

• 11/28347:Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på CM-IVU med en 
baggrund som MBA i Strategic Management samt HD-A 
Supplering indenfor videnskabsteori (5 ECTS) og intern regnskab (5 ECTS) 

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

 
 

 
9. Eventuelt 
 
Maja udtræder af studienævnet pr. 31. december 2011. Studienævnet takkede Maja for et godt 
samarbejde i studienævnet og ønskede god vind fremover. 
 
Kommende møder: 
 

- Torsdag den 12. januar 2012 
- Tirsdag den 28. februar 2012 
- Onsdag den 28. marts 2012 (godk. fagbeskrivelser) 
- Torsdag den 26. april 2012 
- Fredag den 25. maj 2012 
- Mandag den 2. juli 2012 

 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  


