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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Onsdag den 12. januar 2011 kl. 10.15- 14.00 i lokale 1.20 
 

Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Nicolai Nyenstad Petersen, Anne Hougaard Rasmussen og 
Kirsten Høg 
 
Afbud: Susanne Pedersen, Elin Sørensen, Anne Marie Scherrebeck Nissen og Josefine Munk 
Damgaard. 

 
1. Konstituering af studienævnet 

Valg af formand og næstformand: 
Jesper Piihl valgt som formand 
Anne Marie Scherrebeck Nissen valgt som næstformand (da Anne Marie ikke kunne deltage i 
dette møde, havde hun på forhånd tilkendegivet, at hun ville acceptere valg, hvis hun blev 
foreslået på mødet) 
 
Studienævnet indstillede efterfølgende til fakultetet Jesper Piihl som studieleder.   
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 14. december 2010 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Meddelelser: 
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 7. dec. 2010. Taget til 

efterretning. 
• Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser 

og professionsbacheloruddannelser.  
Vi har i vores høringssvar tilkendegivet, at vi ingen specifikke bemærkninger har til udkastet 
til bekendtgørelse. 

• Status for projekt omkring administrativt reorganisering på fakultetet. Ingen specifikke 
bemærkninger. 

• Fortrolighedserklæring i virksomhedsaftaler afstemt med SafeAssignment.  
Jesper har udarbejdet procedure for aflevering af opgaver med fortrolighedserklæring til 
afleveringspraksis gennem SafeA. 

• Vedrørende karantæne. 
Vi har friholdt os fra karantænereglerne ved eksaminationer, hvor flere studerende er oppe i 
samme opgave, j.f tidligere beslutning. På baggrund af en studenterhenvendelse, vil vi 
overveje om det i opgaver, hvor der alene er eksamen i samme opgave, skal bibeholde 
karantæne. Vi finder dog ikke anledning til ellers at rette i de justerede regler. 

• Dagsorden for møde i Studienævn for erhvervsøkonomi i Odense, den 21. jan. 2011. Taget 
til efterretning. 
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4. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Studienævnets nye strategiperiode for de næste 3 år påbegyndes nu - drøftelse af 
specielle indsatsområder her i 2011.  
På mødet blev fremsat følgende kommentarer og vurderinger omkring studienævnets 
netop påbegyndte 3 årlige strategiperiode: 
Vi lægger vægt på konsolidering af vores eksisterende linjer og uddannelser på baggrund 
af de sidste tre års fokus på udvikling af nye uddannelser, linjer og fag. 
For HA linjerne vil vi i 2011 blandt andet fokusere på det nye valgfagsudbud for efterår 
2011. 
For cand.merc. linjerne vil vi i 2011 have fokus på tilpasninger af linjer og fag med 
henblik på optag i 2012. I dette vil også indgå porteføljen af fag på de enkelte linjer. 
Cand.merc. aud vil have fokus i 2011, idet flere fag nu er blevet campusspecifikke. Vi 
har desuden for denne uddannelse set et svagt faldende optag i 2010. 
For Designledelse blev der i 2010 påbegyndt en tilpasning og vurdering af uddannelsen i 
relation til krav om faglig progression, krav om tværfaglighed i 15 ECTS projekterne og 
muligheder for indlæggelse af praktik- og udlandsophold i uddannelsen. Dette arbejde 
vil vi fortsætte i 2011, også med fokus på den kommende akkreditering i de næste år. 
 

• Optag pr. 1.februar 2011 på kandidatuddannelserne. 
Vi har set et øget antal ansøgere på vores cand.merc. linjer med optag 1. februar 2011. 
En del af disse ansøgere er med baggrund som markedsf.-, og finansøkonomer samt 
professionsbachelorer. Det er glædeligt, at vores indsat omkring fokus på adgang til 
merc. linjer med andre veje end HA er begyndt at vise sig. 
Anne vil efter aftale med de linjeansvarlige lave introforløb for studerende med optag 1. 
feb. 2011. 

• Valg undervejs den 28. feb. 2011, specielt markedsføring 
Fakultetet vil i år udarbejde fælles materiale for merc. linjerne for alle campusbyer. Til 
supplering af dette vil vi for vores egne kandidatuddannelser og linjer linjer fortsætte 
med opdatering af vores flyers serie, evt. suppleret med plakater. Anne og Kirsten 
arbejder videre med dette. 

• Koordinering af videregående erhvervsøkonomi fagene. 
Jesper har afholdt møde på de to øvrige fagansvarlige på de videregående 
erhvervsøkonomi fag med henblik på koordinering på tværs i relation til undervisning, 
materialer, eksamen m.v.  
Vi har efterfølgende tilrettet de tre fagbeskrivelser og sendt til fakultetets fornyede 
godkendelse (er efterfølgende efter dette SN mødes afholdelse godkendt af fakultetet) 

• Udvikling af de kommende nye HA valgfag for efterår 2011.  
Studerende på de nye HA linjer efter reformen er efterår 2011 nået til 5. semester, og det 
er således tid for udvikling af nye valgfag. Jesper har indkaldt til møde med 
linjeansvarlige hvor dette blandt andet er dagsordenspunkt, jf. nedenfor. 

•  Kommende møde med linjeansvarlige. 
Jesper har indbudt til møde med de linjeansvarlige, hvor dagsordenspunkterne blandt er 
valgfagsudbud på BA, mulige fagpakker, fagstruktur på merc. linjer med feb. optag, 
status på digitalisering af eksamener m.v. 

• Igangsætning af udviklingsprojekt omkring digital evaluering af undervisning.  
Vi vil gerne digitalisere undervisningsevaluering, men denne vil skulle foregå som en 
del af selve undervisningen for at sikre stor svarproces. Jesper har snakket med en af 
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vores studentermedhjælpere om at udvikle en måde at gennemføre evaluering på, der 
kan tilgodese, at data kan summeres på tværs af fag og undervisere, at den kan benyttes i 
undervisningen og er let tilgængelig for andre at kunne udføre. Nærmere information, 
når der foreligger nyt i sagen. 

 
 
5. Status på digitalisering af eksamener. 

Herunder behandling af netop indkommet høring fra Odense om åbning af 
internetadgang ved eksamen på fagene Erhvervsjura og Jura. 
 
På SDU er det besluttet, at vi skal tilbyde digitale eksamener, men vi må gerne stille som krav, 
at de studerende skal/må medbringe egen PC og printer. 
Vi har for fag forår 2011 opfyldt kravet om digitalisering for alle vores fag. Udgangspunktet er, 
hvor der er rådighed over PC lokale, at lade skriftlige tilstedeværelseseksamener foregå i disse 
lokaler, da dette blandt andet kan tilgodese krav om begrænset internetadgang til givne web 
sider.   
 
For de to konkrete jura fag, der er sendt i høring fra Odense, kan studienævnet acceptere 
forslaget om åbning af internetadgang ved eksamen for blandt andet at kunne tilgodese 
studerende, der skal medbringe egen PC. Åbningen er dog under forudsætning af en digital 
aflevering af opgave gennem SafeA. 
 
 
 

6. Dispensationer i høring / formandsgodkendt siden sidste møde (lukket punkt) 
Formandsgodkendt: 
230879: Ansøgning om afholdelse af eksamen i Grønland for faget Supply Chain Management. 
Imødekommet. 
241180: Ansøgning om aflevering af projekt efter den ordinære afleveringsfrist. Imødekommet. 
210389: Ansøgning om accept af eksamensopgave afleveret efter den ordinære afleveringsfrist. 
Imødekommet. 
021090: Ansøgning om accept af eksamensopgave afleveret efter den ordinære afleveringsfrist. 
Imødekommet. 
220881: Ansøgning om accept af eksamensopgave afleveret efter den ordinære afleveringsfrist. 
Imødekommet. 
010286: Ansøgning om accept af eksamensopgave afleveret efter den ordinære afleveringsfrist. 
Imødekommet. 
300484: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter ordinær tilmeldingsfrist. Imødekommet. 
220581: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden at have deltaget i ordinær eksamen. 
B.Sc.merc. Syddansk Elite. Imødekommet. 
060779: Ansøgning om 4. gangs eksamensforsøg i faget Revisionsteori. Imødekommet. 
020887: Ansøgning om tilmelding til undervisning efter ordinær tilmeldingsfrist. 
Imødekommet. 
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7. Dispensationer til behandling på mødet (lukket punkt)     
 
•  220389: Ansøgning om merit fra udlandsophold. Imødekommet. 
•  191185: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit fra udlandsophold, cand.merc. SL. 

Imødekommet. 
• 150878: Ansøgning om 4. eksamensforsøg i faget Erhvervsret, cand.merc. aud. Imødekommet. 
• 101174: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden at have deltaget i den ordinære eksamen. 

Fag på D&K. Afslag.  
• 020389: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på cand.merc. SL med baggrund 

som BA i miljøplanlægning. Supp.fag  anvist. 
• 281173: Ansøgning om dispensation for krav om studieaktivitet, cand.merc. aud. Odense. 

Imødekommet 
•  040388: Ansøgning om at måtte gå til reeksamen uden at have deltaget i den ordinære eksamen 

i faget Regnskab. Imødekommet. 
• 050888: Ansøgning om godkendelse af fag på andet campus. HA-Enin, 6. sem. Imødekommet. 
• 250687: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse. Afventer faglig 

vurdering. 
• 120684: Ansøgning om forlængelse af frist for aflevering af kandidatspeciale, cand.merc. aud. 

Odense. Afslag. 
• 120380: Ansøgning om at tage fag på andet campus, cand.merc. aud, Odense. Imødekommet 
• 031182: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse med baggrund 

som bachelor i Design & Environment. Supp. fag anvist. 
• 210486: Ansøgning om faglige vurdering vedrørende optagelse på Designledelse med BA 

baggrund som Multimediedesign + WEb development. Afventer faglig vurdering. 
•  040676: Ansøgning om mundtligt forsvar af kandidatafhandling mere end 8 uger efter afleveret 

skriftlig afhandling. Imødekommet. 
• 081084: Ansøgning om merit for fag fra andet Universitet, cand.merc. aud. Imødekommet 
• 170185: Ansøgning om 4. eksamensforsøg i faget Erhvervsret. Afvist, da de givne forhold ikke 

må betragtes som udsædvanlige. 
• 090579: Ansøgning om 4. eksamensforsøg i faget Erhvervsret. 3 eksamensforsøg annulleret, 

derfor ikke aktuelt at behandle ansøgning om 4. forsøg. 
• 230879 (II): Ansøgning om afholdelse af eksamen i grønland. Imødekommet. 
• 070387: Faglig vurdering vedrørende optagelse på CM-SL med baggrund som diplomingeniør i 

bygningsteknik. Supp. fag. anvist. 
• 110187: Ansøgning om afholdelse af eksamen digitalt, fag på HA/Design og Kulturøkonomi. 

Imødekommet. 
 

8. Eventuelt 
 
Næste møde: Onsdag den 2. februar kl. 12.30 
 
Punkt til næste møde: Igangsætning vedrørende planlægning af rustur. 
 
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær 
  


