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Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

tirsdag den 23. august i 2011 kl. 10.00- 14.00 i lokale 2.51 
 
 

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

2. Meddelelser: 
• Høringssvar givet vedr. den fremtidige revisoruddannelse 
• Tilbagemelding vedr. udsendt høring omkring Designledelse 
• Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, 28. juni 2011 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 23. august 2011 
• Evt. andre meddelelser 
 

3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  
• Optag på de erhvervsøkonomiske bachelorlinjer samt cand.merc. aud., merc. linjerne 

samt Designledelse. 
• Nyt materiale til studiestart er nu klar (præsenteres af Anne og Josefine) 
• Intro – arrangementerne ved studiestart. 
• Mulige punkter til fælles uddannelsesdag den 14. sep.  
• Drøftelse af suppleringskurser til cand. merc. aud. 
• Mødet med det nye erhvervsøkonomiske aftagerpanel (Bsc.merc. cand.merc. og 

cand.merc. aud) den 20. sep. 
 
4. Efterårets undervisningsevaluering  

- Herunder udvælgelse af fag til evaluering 
- Hvornår skal vi evaluere i forløbet  

 
5. Censorindberetninger 

 
6. Høring vedrørende SDU´s regelsæt for brug af computer ved eksamen. 

 
7. Dispensationer, formandsgodkendt (lukket punkt) 

• 220784: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter ordinær tilmeldingsfrist. 
Imødekommet. 

• 100588: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden deltagelse i ordinær eksamen. 
Imødekommet. 

• 210687: Ansøgning om digital afholdelse af mundtlig eksamen i faget Science Theory. 
Imødekommet. 

• 071184: Ansøgning om 4. eksamensforsøg i faget Organisation. Imødekommet. 
• 160385: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på MSc. Strategic 

Entrepreneurship. Direkte adgang 



Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding 
18. august 2011 

 2 

• 280390: Ansøgning om accept af eksamensopgave i faget Erhvervsjura ikke afleveret 
digitalt. Imødekommet. 

• 210688: Ansøgning om anvisning af eksamen i nu udfaset fag Erhvervsøkonomiske 
ledelsesredskaber. Eksamen bevilget med henvisning til underviser for nærmere 
retningslinjer. 

• 020988: Ansøgning om deltagelse i reeksamen i august selvom opgave pga. teknisk fejl 
ikke blev afleveret ved ordinær eksamen. Imødekommet. 
 

 
8. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
Vedrørende eksamensforhold: 
 
• 041281: Ansøgning om individuel skrivning af gruppeopgave i faget Videnskabelige 

undersøgelsesprocesser. 
• 230382: Ansøgning om at aflevere opgave som individuel besvarelse. Tværfagligt projekt, 

Designledelse. 
• 090889: Ansøgning om at kunne bruge tidligere udarbejdet gruppeopgave til senere 

eksamen. Faget Kvantitativ markedsanalyse. 
• 260684: Ansøgning om senere eksamensafholdelse i faget Virksomhedsprojekt, cand.merc. 

IVU. 
• 110187: Ansøgning om udsættelse af aflevering af opgave i faget Forbrugeradfærd og 

Kvalitativ metode. 
• 190488: Ansøgning om afholdelse af mundtlig eksamen digitalt /i udlandet. Faget 

Kvantitativ markedsanalyse. 
• 071184: Ansøgning om plan for afslutning /eksamen for endnu ikke afsluttede fag. HA-

Enin, 2007. 
• 080187: Ansøgning om anvisning vedr. færdiggørelse af eksamen i fag, HA-Almen, 2008 
• 101075: Ansøgning om afholdelse af eksamen på engelsk, cand.merc. BC. 

 
Vedrørende eksamensforsøg udover 3: 

• 070668: Ansøgning om 4. eksamensforsøg i BA projekt, SPRØK 
• 280390: Ansøgning om annullering af 4. eksamensforsøg i faget Virksomhedens økonomi. 

 
Vedrørende studieaktivitet: 

• 261182: Ansøgning om forlængelse i relation til 5 års frist, cand.merc. aud. 
• 211274: Ansøgning om genindskrivning på studium, cand.merc. aud. 

 
Kandidatspecialer - frist for aflevering - specialet skal afslutte uddannelsen: 

• 181186: Ansøgning om dispensation vedr. forlænget frist for aflevering af kandidatspeciale, 
Designledelse. 

• 141085: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, cand.merc. aud. 
• 270184: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, cand.merc. aud. 

 
Valgfag, fag på tilvalg og fag andre campusser: 

• 020283: Ansøgning om ændring af valgfag, cand.merc. IVU 
• 090889: Ansøgning om ændring af valgfag, BSc.merc. Enin. 
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• 171189: Ansøgning om godkendelse af ændrede fag på EØ tilvalg, Design og 
Kulturøkonomi 

• 060488: Ansøgning om godkendelse af ændrede fag på EØ tilvalg, Design og 
Kulturøkonomi 

• 070387: Ansøgning om ændring af valgfag for E11 samt eksamen i et af faget på dansk, 
cand.merc. SL 

• 140387: Ansøgning om ændring af valgfag for E11 samt eksamen i et af faget på dansk, 
cand.merc. SL 

• 271087: Ansøgning om ændring af valgfag for E11 samt eksamen i et af faget på dansk, 
cand.merc. SL 

 
 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 

• 180276: Ansøgning om godkendelse af tidligere beståede fag på anden uddannelse til merit 
på cand.merc. aud. 

• 120887: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold (ændrede fag sml. 
tidligere godkendelse) 

• 310389: Ansøgning om merit fra uddannelse på andet universitet, BSc.merc. Generel 
• 100385: Ansøgning om merit/fritagelse for krav om erhvervsøkonomiske suppleringsfag, 

cand.merc. aud. 
• 140486: Ansøgning om merit/fritagelse for krav om erhvervsøkonomiske suppleringsfag, 

cand.merc. aud. 
• 030582: Ansøgning om merit/fritagelse for krav om erhvervsøkonomiske suppleringsfag, 

cand.merc. aud. 
• 170388: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på andet universitet, D&K 
 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• SD: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse. 
• 200685: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på én af cand.merc. linjerne i 

Kolding. 
• 161087: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende krav om statistik for optagelse på 

cand.merc. IVU med PBA i international Sales and Marketing. 
• 211072: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på cand.merc. aud 

/cand.merc. BC med udenlandsk baggrund 
•  

 
Vedrørende tilmelding til fag efter frist 

• Ansøgning om tilmelding til valgfag Efterår 2011. 
 

 
9. Eventuelt 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  
 


