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Referat for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

mandag den 20. juni 2011 kl. 10.00- 14.00 i lokale S.20 
 
 

Tilstede: Jesper Piihl, Elin Sørensen, Teit Lüthje, Anne Marie Scherrebeck Nissen, Anne Hougaard 
Rasmussen, Nicolai Nyenstad Petersen, Josefine Munk Damgaard, Kirsten Høg 
 
Tilstede Studieservice, åbne punkter:   
Mette Dahl Jensen, Marianne Fræhr Thomsen og Tina Bøll Hansen 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 5. maj 2011 

Godkendt uden bemærkninger 
 

2. Meddelelser: 
 

• Referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Odense, 3. maj 
Vi bemærker, at Odense er indstillet på at indføre adgangsbegrænsning på cand.merc. 
linjerne, jf. også arbejdet i den erhvervsøkonomiske studieledergruppe. 
 

• Engelske web sider er redigeret fra fakultetet. 
Taget ad notum. 
 

• Konference for aftagerpaneler 
Taget ad notum. 
 

• Tilsendt fra fakultetet vedr. tekniske muligheder for digital aflevering af eksamensopgaver 
En rigtig god ide, at der er udsendt vejledning om muligheder og fordele/ulemper ved de 
forskellige måder at aflevere opgaver på digitalt. Vi har i Kolding valgt SafeA /SafeA med 
anonyme eksaminanter afhængig af den givne eksamenssituation. 
 

• Referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Odense, 31. maj 
Vi konstaterer, at overflytning af koordinerende studienævn for HA/merc. til Esbjerg sker 
pr. 1. juli. 
 

• Referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, 14. maj 
Vi kan se, at Esbjerg har lavet vejledende supplering for PBA i Leisure Management.  
  

• Fra EBT vedr. fremsendelse af svar til studerende. Taget ad notum. 
 

• Dagsorden for møde i SN for Erhvervsøkonomi i Odense, 14. juni 
Vi kan se, at Odense arbejder med at tydeliggøre fagudbuddet for internationale studerende 
til Forår 2012. Måske vi i Kolding også skulle tydeliggøre, at fag under Strategic 
Entrepreneurship kan vælges af guest students. 
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• Referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Slagelse, 17. maj 
Taget ad notum. 
 

• Referat fra møde i SN for Erhvervsøkonomi i Sønderborg. 
Taget ad notum. 

 
• Organisering vedr. koordinering af HA og merc. 

Kirsten er af Fakultetet /Kompetenceenhed for studieadministration blevet bedt om at være 
administrativ koordinator for HA og merc. Træder i kraft pr. 1. juli 2011. Hun vil sammen 
med Anna Lund Jepsen nærmere drøfte opgaver og snitflader. 

 
• Høring vedr. aftale med Hochscule Harz. 

Vi er enige i udkast til høringssvar udarbejdet af Anna Lund Jepsen 
 

• Studieledermøde og møde i kreds af EØ studieledere, den 9. juni   
På mødet drøftedes blandt andet suppleringsfag for optagelse på merc. linjer på de enkelte 
campus, ligesom man arbejdede med kriterier for adgangsbegrænsning på cand. merc.  fra 
sep. 2013. 
 

• Eksamen i Methods of Idea Evaluation blev uhensigtsmæssigt afviklet og vi anbefaler derfor 
overfor fakultetet, at de studerende tilbydes en omeksamen. 
 

• Øvrige forhold omkring eksamener 
Der har til et par andre eksamener været henvendelser fra studerende, der havde oplevet sig 
forskelligt behandlet. Studienævnet drøftede efterfølgende, om man skal lægge større vægt 
på at forventningsafstemme mere før en given eksamen, herunder at tydeliggøre principper 
for bedømmelse. 
 

3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  
• Erfaringer vedrørende arbejdet med digitalisering af eksamen og undervisnings-

evaluering 
Digitalisering af eksamen: 
Nogle studerende har bemærket, at det er mærkeligt ikke at må medbringe PC til 
forberedelse før mundtlig eksamen (er en overgangsfase, er rettet til for aktuelle 
fagbeskrivelser for Efterår 2011) 
 
Undervisningsevaluering: 
Omkring procedure for udsendelse skal vi sikre os, at der ikke er tvivl om, hvilket fag, 
der skal evalueres, når der sendes link til et givet fags evaluering. Vi kan ligeledes inden 
evaluering for næste semester se på om vi eventuelt vil ændre på nogle af spørgsmålene, 
der indgår i evalueringen. 
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• HA kampagnen i Kolding 

Vi er nu i gang med kampagnen i Kolding, hvor vi sammen med Lene og Link har fået 
lavet biograf spot, bogmærker, plakater og tyggegummi. 
 

• Cand.merc. reformarbejdet 
Vi er i gang med tilpasning af vores tre dansk sprogede cand.merc. linjer til at tilgodese 
et større valgfagsudbud i forårssemestre samt forbedre den faglige progression i forløbet 
for februar optag på linjerne. 
Der har i samarbejde med instituttet været afholdt en dag, hvor studerende fra de enkelte 
linjer var med til at evaluere i relation til mulige forbedringer i fag og forløb. 
 

• Det kommende optag. 
Vi er meget tilfredse med optaget på vores kandidatlinjer og uddannelser med over 210 
1. prioritetsansøgninger, herunder er specielt Designledelse vokset sammenlignet med 
sidste år med nu 54 1. prioritetsansøgninger. 
 

• Strategievalueringsprocessen – status 
Jesper sender reminder ud til studerende omkring tilbagemelding på tidligere udsendt 
spørgeskema. 
 

• Drøftelse af ideer til uddannelsesdag for erhvervsøkonomiske studieledere i august 
Forslag fra os i Kolding om, at studerende bliver inviteret med, eksempelvis 
næstformanden. 
 

• Indstilling af medlemmer til aftagerpanel fra Kolding 
Jesper følger op i relation til aktuelle medlemmer fra Kolding. Tilbagemelding til 
Kirsten. 
 

4. Designledelse - vurderinger vedrørende kriterier for adgangskrav 
 
Vedrørende loft for optag: 
Forslag om 50 pladser begrundet i, at væsentlige dele af uddannelsen er baseret på 
vejledningsforløb. Antallet bunder i, at det især for værkstedsfagene, hvor Designskolen underviser, 
er vigtigt, at underviseren kan ”nå rundt” til alle studerende og hvor et for højt studenterantal kan 
være forbundet med kvalitetsforringelser. Normalt vil man i sådanne forløb arbejde med max. 2 
undervisere pr. hold og maximalt 25 studerende pr. underviser. 
 
Elin havde opstillet flere forskellige kriterier, der kunne indgå, som karaktergennemsnit, prioritering 
i relation til givne bacheloruddannelse (prioriteret), faglige kriterier og motivet ansøgning.  
 
Der var en konstruktiv drøftelse på mødet at de forskellige kriterier og disses relative betydning. 
Man besluttede at fortsættelse drøftelserne på næste møde, hvor Kirsten vil gruppere aktuelt 
tilmeldte uddannelsen for 2011 for at give et grundlag for bedømmelse af interessefeltet for 
uddannelsen, ansøgeres fagområde, bacheloruddannelse, karakterer m.v. 
I de videre drøftelser på næste møde vil prioritering af adgangskriterier bliver fastlagt. 
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5. Censornormer i høring 
Studienævnet er enig med bemærkningerne fra Anna Lund Jepsen vedrørende mulig justering af 
normer på områderne: 

- At der tages højde for, at ikke alle mundtlige eksamener er på 20. min. 
- At norm for retning af opgaver i relation til sidetal for bachelorprojekt og 

kandidatspeciale tilpasses indbyrdes og i relation til aktuelle sidetal beskrevet for fagene 
i de to fagbeskrivelser. 
Kirsten sender svar til Tanja. 
 

6. Dispensationer i høring / formandsgodkendt siden sidste møde (lukket punkt) 
210287: Ansøgning om ændret eksamensform i faget Marketing. Delvis imødekommet. 
261081(fortsat fra sidst møde) : Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på 
Strategic Entrepreneurship. Supp. fag anvist. 
150484: Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag, cand.merc. SE. Imødekommet. 
230889: Ansøgning om skrivning af eksamensopgave på PC, imødekommet. 
300780: Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag, BC. Godkendt 
200984: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for fag taget på andet universitet. 
Imødekommet. 
080585: Ansøgning om udsættelse af frist for aflevering af opgave. HA-Generel, faget 
Erhvervsøkonomiske ledelsesredskaber, imødekommet. 
240489: Ansøgning om udsættelse af frist for aflevering af opgave. HA-Generel, faget 
Erhvervsøkonomiske ledelsesredskaber, imødekommet. 
220581: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter tilmeldingsfrist. Imødekommet. 
201187: Ansøgning om udsættelse af frist for aflevering af opgave,  Virksomhedsprojekt. 
Imødekommet. 
270269: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter ordinær tilmeldingsfrist, cand.merc. IVU. 
Imødekommet 
091078: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter ordinær tilmeldingsfrist, cand.merc. SL. 
Imødekommet 
080383: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter ordinær tilmeldingsfrist, cand.merc. IVU. 
Imødekommet. 
140685: Ansøgning om deltagelse i eksamen i august som ordinær eksamen, faget Controlling 
og intern revision, cand.merc. BC, imødekommet. 
280390: Ansøgning om accept af opgave afleveret for sent i BB. Imødekommet. 
 

7. Dispensationer til behandling på mødet (lukket punkt)     
 

Vedrørende studieaktivitet, 1. års prøver og ekstra eksamensforsøg OK i følge brev) 
• 120785: Ansøgning om dispensation vedrørende studieaktivitetskravet. Imødekommet. Ny frist 

givet. 
• 030573: Ansøgning om 5. eksamensforsøg i faget Skatteret, cand.merc. aud. Imødekommet. 
• 230888: Ansøgning om fristforlængelse på 1. årsprøve, BSC.merc. IB 
• 211082: Ansøgning om 4. eksamensforsøg  i faget Organisation og Ledelse. Imødekommet. 

 
Vedrørende fag på andre campus og valgfag (OK) 

• 170587: Ansøgning om at følge faget revisionsteori på campus Odense. Godkendt. 
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• 080688: Ansøgning om godkendelse af valgfag, cand.merc. IVU. godkendt. 
• 070283: Ansøgning om godkendelse af valgfag, cand.merc. BC. Godkendt. 
• 210187: Ansøgning om godkendelse af valgfag, cand.merc. BC. Godkendt.. 
• 270878: Ansøgning om at følge faget Management Accounting i Odense, cand.merc. aud. 

Imødekommet. 
• 180580: ansøgning om godkendelse af valgfag, Designledelse. Godkendt. 
• 180775: Ansøgning om godkendelse af valgfag, Designledelse, Imødekommet. 
• 061186: Ansøgning om godkendelse af valgfag, Designledelse. Godkendt. 
• 301287: Ansøgning om godkendelse af valgfag, cand.merc. aud. Godkendt. 
• 310387: Ansøgning om godkendelse af valgfag, SE. Godkendt. 
• 120286: Ansøgning og godkendelse af valgfag, SE. Godkendt.  
• 110584: Ansøgning om godkendelse af valgfag, Designledelse. Godkendt. 
• 220383: Ansøgning om godkendelse af valgfag, Designledelse. Godkendt. 
• 101186: Ansøgning om godkendelse af valgfag, cand.merc. IVU. Godkendt. 
 

Vedrørende kandidatspecialer 
• 171184: Ansøgning om at måtte skrive kandidatspeciale i gruppe på 3, cand.merc. aud. 

Imødekommet vedr. skrivning i gruppe på tre.  
• 020175: Ansøgning om at måtte skrive kandidatspeciale i gruppe på 3, cand.merc. aud. 

Imødekommet. 
• 150283: Ansøgning om at måtte skrive kandidatspeciale i gruppe på 3, cand.merc. aud. 

Imødekommet. 
• 301175: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, cand.merc. aud. 

Betinget imødekommet. 
• 171184: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, cand.merc. aud. Afslag 

vedrørende påbegyndelse af kandidatspeciale med aktuelt manglende fag og emne for specialet. 
• 191083: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, cand.merc. aud. 

Betinget imødekommet. 
• 120385: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, cand.merc. 

IVU.Imødekommet. 
• 191184: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, cand.merc. SL. Afslag. 

Der henvises til plan for færdiggørelse af obl. fag. 
• 090579: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, cand.merc. aud. 

Betinget imødekommet. 
• 311084: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, cand.merc. aud. 

Betinget imødekommet. 
• 060684: Ansøgning om ekstern vejleder på kandidatspeciale. Cand.merc. IVU. Imødekommet. 

 
• Vedrørende eksamensforhold 
• 211082: Ansøgning om ændret afleveringsfrist for Virksomhedsprojekt, cand.merc. IVU 
• Afslag til eksamen i august. Får ny mulighed for aflevering i januar 2012. 
• 280173: Ansøgning om ændret afleveringsfrist for Virksomhedsprojekt, cand.merc. IVU 
• Afslag til eksamen i august. Får ny mulighed for aflevering i januar 2012. 
• 060358: Ansøgning om udsættelse af afl. af virksomhedsprojekt til august, cand.merc. SL 

Afslag til eksamen i august. Får ny mulighed for aflevering i januar 2012. 



Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding 
28. juni 2011 

 6 

• 140787: Ansøgning om annullering af eksamensforsøg samt udsættelse af afl. frist for 
virksomhedsprojekt til august, cand.merc. SL. På det foreliggende grundlag kan vi ikke træffe 
afgørelse - sagen udsat. 

• 220581: Ansøgning vedr. mulig annullering af eksamensforsøg i faget Virksomhedens 
økonomi, BSc.merc. Generel, Eliteordning. Imødekommet. 

• 260383: Ansøgning om engelsk opgavebesvarelse af kandidatspeciale, cand.merc. IVU. 
Imødekommet. 

• 220388: Ansøgning om mundtlig eksamen i faget Project Management på dansk, cand.merc. 
SL. Imødekommet (da indskrevet på dansksproget linje). 

• 121186: Ansøgning om mundtlig eksamen i faget Project Management på dansk, cand.merc. 
IVU (da indskrevet på dansksproget linje) * 

• 210287: Ansøgning om annullering af eksamensforsøg i faget Marketing. Tilmelding flyttes til 
august. 

• 041281: Ansøgning om indiv. opgavebesvarelse. Cand.merc. Afslag på en generel dispensation, 
men vil vurdere sagen i relation til enkeltfag.. 

• 120790: Ansøgning om godkendelse af delopgave afleveret senere på CD. Imødekommet. 
 

Vedrørende Studieordningsforhold  
• 060186: Ansøgning om eksamen i valgfag før beståede EØ suppleringsfag, cand.merc. aud. 

Betinget imødekommet. 
• 230888: Ansøgning om godkendelse af tilvalg i Arabiske Områdestudier på AU. Godkendt. 
• 010685: Ansøgning om godkendelse af tilvalg i Arabiske Områdestudier på AU. Godkendt. 

 
• Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit 
• 110878: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af to fag på CBS til erstatning af to manglende fag 

på SPRØK. Fag forhåndsgodkendt. 
• 300384: Ansøgning om merit for suppl. fag på cand.merc. aud. Afslag, da de givne fag taget på 

HA kun er introducerende. 
• 240883: Ansøgning om merit for supp. fag på cand.merc. aud.  Afslag (Sagen genvurderes dog 

på næste møde) 
• 011085: Ansøgning om merit for suppleringsfag på cand.merc. aud. Afslag. (Sagen genvurderes 

dog på næste møde) 
• 280780: Ansøgning om overflytning af studium fra cand.merc. aud til cand.merc. SE. Beståede 

fag kan overføres som valgfag. 
• 030581: Ansøgning om overflytning af studium til campus Odense, cand.merc. aud.  

Imødekommet. 
• 050288: ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag, BSc.merc. Enin. Godkendt undtagen ét fag. 
• 050187: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af supp. fag mhp. optagelse på cand.merc. 

Imødekommet. Opgaven fremsendes til studienævnet. 
• 100987: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af supp.fag mhp. optagelse på cand.merc. 

Imødekommet. Opgaven fremsendes til studienævnet. 
• 021086: Ansøgning om godkendelse af studie/praktikophold, Designledelse. Afslag. begrundet, 

i at praktikopholdet skal aftale inden eller som en del af en igangværende uddannelse. 
 
Vedrørende faglig vurdering vedrørende optagelse  
101275: Vedrørende faglig godkendelse vedr. optagelse på Designledelse . Ingen krav om supp. 

• 150785: Vedrørende faglig vurdering vedr. optagelse på Designledelse. Vi beder om uddybning. 
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• 280974: Vedrørende faglig vurdering vedr. optagelse på Designledelse. Ingen krav om 
supplering. 

• 141074: Vedrørende faglig vurdering  vedr. optagelse på Designledelse. Ingen krav om 
supplering. 

• 030487 Vedrørende faglig vurdering vedr. optagelse på Designledelse. Ingen krav om 
supplering. 

• TSH: Ansøgning vedrørende faglig vurdering vedr. optagelse på Designledelse. Ingen krav om 
supplering. 

• 220371: Ansøgning vedrørende faglig vurdering vedr. gammel HA uddannelse. Ingen krav om 
supplering. 

• EMJ: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på cand.merc. aud med en top- up i 
International Business fra Coventry. Suppl. fag anvist. 

• 280887: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på cand.merc. IVU med en 
bachelor i International Virksomhedskommunikation. Suppl. fag anvist 

• KKS: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på cand.merc. SL med en bachelor i 
sociologi. Suppleringsfag anvist. 

• 010579: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på SE med en professionsbachelor i 
økonomi og informationsteknologi. Adgang uden supp. 

•  181087: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på SL med en Social økonomisk 
bachelor. Supp. anvist. 

• 230684: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Msc. Strategic 
Entrepreneurship. Ingen krav om supplering. 

 
Tilmelding til undervisning eller eksamen efter tilmeldingsfrist  
• 071082: Ansøgning om tilmelding til fag E11 efter ordinær tilmeldingsfrist. cand.merc. SL. 

Imødekommet. 
• 230390: Ansøgning om tilmelding til fag E11 efter ordinær tilmeldingsfrist, BSc.merc. Generel. 

Imødekommet. 
• 290191: Ansøgning om tilmelding til fag E11 efter ordinær tilmedlingsfrist, BSc.merc. Generel. 

Imødekommet. 
• 210989: Ansøgning om tilmelding til fag E11 efter ordinær tilmeldingsfrist. Imødekommet. 
• 090591: Ansøgning om tilmelding til fag E11 efter ordinær tilmeldingsfrist. Imødekommet. 

 
8. Eventuelt 
 
Næste møde fremrykket til den 4. juli 2011 kl. 10.00. 
Anne Marie er nu dimitteret som HA-Eninér og udtræder af studienævnet. 
Studienævnet takkede Anne Marie for et godt og konstruktivt samarbejde i studienævnet. 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  
 
 


