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Referat fra møde i

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding
tirsdag den 23. august i 2011 kl. 10.00- 14.00 i lokale 2.51
Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Inge Langhave, Elin B. Sørensen, Nicolai Nyensted Petersen,
Maja Soo Ryan Fuglsang, Kirsten Høg
Afbud: Anne Hougaard Rasmussen og Josefine Munk Damgaard

1. Godkendelse af referat fra møde den 4. juli 2011
Godkendt.
2. Meddelelser:
• Høringssvar givet vedr. den fremtidige revisoruddannelse. Vi har efter drøftelse af sagen
med studienævnet i Odense sendt høringssvar til fakultetet.
• Tilbagemelding vedr. udsendt høring omkring Designledelse. Vores to
samarbejdspartnere på HUM og Designskolen står bag de anførte adgangskriterier. Vi
har tilbagemeldt til fakultetet og afventer deres godkendelse.
• Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, 28. juni 2011. Taget
ad notum.
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 23. august 2011.
Taget ad notum.
• Referat fra møde i SN for EØ i Slagelse, 18.august.
Vi kan se, at Slagelse har haft stort optag på BSc. merc. Dette gav anledning til kort
drøftelse i studienævnet vedr. mulig fremtidig adgangsbegrænsning og kriterierne for et
sådant. I relation til vores campussers forskellige størrelse kunne et max. antal pladser på
et givet campus være et muligt kriterium.
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder
• Optag på de erhvervsøkonomiske bachelorlinjer samt cand.merc. aud., merc. linjerne
samt Designledelse.
Tilfredsstillende optagelse på både bachelorlinjerne, cand.merc. linjer, Designledelse og
cand.merc. aud.
• Nyt materiale til studiestart er nu klar. Anna og Josefine har stået for udarbejdelsen med
afsæt i forskellige publikationer, som vi tidligere har givet de studerende. Brochuren er
layoutmæssigt viderebearbejdet af LINK. Resultatet er blevet rigtigt godt, og vi glæder
os til at uddele dem til vores nye studerende.
• Intro – arrangementerne ved studiestart.
Der har været møde med de linjeansvarlige om kandidat linjerne i fredags og vil blive
holdt for bachelorlinjerne den 24. august.
• Fælles uddannelsesdag den 14. sep. Der er udarbejdet forslag til dagsorden med fokus på
at bruge så meget tid som muligt til strategiarbejdet med fokus på gennemgang af
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resultater fra studenter undersøgelsen samt udpegning af områder, hvor der er
udfordringer og områder, der er brug for at arbejde langsigtet med.
Det blev konkluderet, at det kunne være en god ide at få næstformændene for
studienævnene til at gennemgå undersøgelsen og komme med forslag til indsatsområder
set fra de studerendes side.
Nicolai vil gerne fra vores studienævn bidrage i dette arbejde.
•

Drøftelse af suppleringskurser til cand. merc. aud.
Vi har p.t. i vores studieordning to forskellige modeller for supplering og vi får i
stigende grad ansøgere med andre baggrunde end HA. Dette kan give anledning til at
revurdere indhold og sammensætning af vores suppleringspakker.
Inge og Kirsten arbejder videre med sagen.

•

Mødet med det nye erhvervsøkonomiske aftagerpanel (Bsc.merc. cand.merc. og
cand.merc. aud) den 20. sep. Dagsorden foreligger for mødet, ligesom der til det
erhvervsøkonomiske aftagerpanel er opbygget informationsplatform på SDU web.
Der udsendes til panelets medlemmer ca. 1. sep.

•

Specielle arrangementer for de særligt motiverede studerende.
Jesper fremlagde til drøftelse, at man på tværs af vores campus kunne lave et
arrangement med begrænset deltagerantal og henvendt til særligt motiverede studerende
på studiet. Eksempelvis et proces spil med erhvervslivet involveret, særligt indbudte
(udenlandske) foredragsholdere m.v. Dette kan give de studerende et værdifuldt netværk
og bidrag til CVét. Vi skal dog have fokus på, hvordan et sådan arrangement
præsenteres for de studerende.
Jesper tager ideen med til uddannelsesdagen.

•

Forslag fra studerende omkring tydeliggørelse af brugte eksamensforsøg. En studerende
har snakket med Jesper omkring de nuværende regler for reeksamen. Herunder, at der er
studerende der kan forsøge at sprede eksamener ved at bruge eksamensforsøg ved
ordinær uden at bestå denne. Studienævnet er opmærksom på problemstillingen, men
kan ikke umiddelbart se en løsning ved at tydeliggøre eksamensforsøg på eks.
eksamensbeviset.
Man kan dog godt gøre de studerende opmærksom på, at de kan bede om en
eksamensudskift påført antal eksamensforsøg.

•

Status digitalisering
Jesper oplyste fra arbejdsgruppen vedr. digitalisering af eksamener på SDU, at indførsel
af de nye regler på hele SDU først skal effektueres for fag, der starter undervisning
1.feb. 2012 (eksamener fra sommer 2012).
På fakultets niveau arbejdes der på at lave nye enkle retningslinjer vedrørende
digitalisering af eksamen (erstatter nuværende regler). Jesper har tidligere præsenteret
oplægget for studienævnet.
Der var drøftelse omkring tilsyn på eksamener med fuld internetadgang, hvor det reelt
kan være meget vanskeligt at kontrollere om der kommunikeres, specielt når de
studerende selv kan medbringe egen PC.
Forslag om, at eksamensvagter skal gennemgå et kursus, hvor problemstillingen vedr.
kontrol af pc ved digitale eksamener kan gennemgås, evt. med krav om bestået kursus.
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Det blev besluttet at vi i eget lokalt studienævn, vil bruge de fremlagte fakultære regler
omkring digitale eksamener fra den kommende indkaldelse af fagbeskrivelser fra Forår
2011.
Vi gør de fagansvarlige opmærksom på dette i forbindelse med indkaldelse af forårets
fagbeskrivelser.
•

Status på undervisningsevaluering:
Jesper redegjorde for kommission for nedsat arbejdsgruppe i fakultetsregi. Der kommer
input den 3. okt. 2011 til gruppen. Kommission er blandt andet at redegøre for, hvilket
formål evalueringen bør opfylde, komme med forslag til spørgeramme, belyse fordele og
fordele ved anvendelse af forskellige evalueringsmetoder og fremlægge krav til
fremtidige procedure.

•

Nyt udviklet kursusmodul i Basal regnskabsforståelse. Et online kursus opbygget i
moduler samt videopræsentation på BB. Alle studerende på vores BSc.merc. linjer vil
automatisk blive tilmeldt kursusmodulet ved studiestart.
Erik Sønderskov og Jens Abild har været produktudviklere. Kursusmodulet skal være
med til at danne bro indenfor regnskabsområdet for studerende, der tidligere på deres
adgangsgivende eksamen har haft /ikke har haft regnskab.

4. Efterårets undervisningsevaluering
- Udvælgelse af fag til evaluering:
Alle fag udtages.
-

Hvornår skal vi evaluere i forløbet:
Efter endt eksamen.
Vi vil gerne prøve noget nyt og ved denne evaluering have speciel fokus på kommende
studerende og se på sammenhænge mellem undervisnings- og eksamensafholdelse.
Der skal ændres nogle spørgsmål i spørgerammen på baggrund af dette. Dette behandles på
studienævnets møde i november.
Ønsker nogle undervisere også at evaluere gennem undervisningsforløbet, må de gerne gøre
dette, de må herunder gerne henvende sig til studienævnet omkring eks. skemaer.

5. Censorindberetninger
Giver ikke anledning til umiddelbare ændringer. Kun få bemærkninger til de aktuelle
eksamener. De indgivne bemærkninger frem sendes til relevante undervisere og fagansvarlige.
6. Høring vedrørende SDU´s regelsæt for brug af computer ved eksamen.
Jesper har på vegne af de EØ studieledere givet høringssvar i sagen.
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.
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•
•
•
•
•
•

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
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)
Indledende punkt vedrørende dispensationer omkring at kandidat specialet ikke afslutter
uddannelsen.
I relation til at vi nu har tre forskellige kandidatuddannelser, med indbyrdes meget forskellige
opbygninger og sammensætning af fag samt størrelsen af fag, er det studienævnet holdning, at
det mere er manglende (få) ECTS i et givet forløb end antal manglende fag, der kan give
dispensation til, at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen. De givne henvendelser fra
studerende vil blive behandlet ud fra en individuel bedømmelse, men set i en faglig kontekst vil
det være betænkeligt at give tilladelse til igangsætning af speciale, hvis der endnu mangler at
være bestået et væsentligt antal ECTS udover selve specialet.
Vedrørende eksamensforhold:
•
•
•
•
•
•
•
•

041281: Ansøgning om individuel skrivning af gruppeopgave i faget Videnskabelige
undersøgelsesprocesser. Imødekommet.
230382: Ansøgning om at aflevere opgave som individuel besvarelse. Tværfagligt projekt,
Designledelse. Imødekommet.
090889: Ansøgning om at kunne bruge tidligere udarbejdet gruppeopgave til senere
eksamen. Faget Kvantitativ markedsanalyse. Imødekommet.
260684: Ansøgning om senere eksamensafholdelse i faget Virksomhedsprojekt, cand.merc.
IVU. Imødekommet.
110187: Ansøgning om udsættelse af aflevering af opgave i faget Forbrugeradfærd og
Kvalitativ metode. Afvist på nuværende tidspunkt. Ansøger kan henvende sig igen, når
resultater af august eksamener kendes.
190488: Ansøgning om afholdelse af mundtlig eksamen digitalt /i udlandet. Faget
Kvantitativ markedsanalyse. Imødekommet.
071184: Ansøgning om plan for afslutning /eksamen for endnu ikke afsluttede fag. HAEnin, 2007. Plan godkendt, herunder at faget EØ- Seminar indregnes i et af uddannelsens
moduler.
080187: Ansøgning om anvisning vedr. færdiggørelse af eksamen i fag, HA-Almen, 2008.
Vi overfører det aktuelle fag bestået under ny ramme med karakter 00 til gammel HA
ramme.
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•

101075: Ansøgning om afholdelse af eksamen på engelsk, cand.merc. BC. Imødekommet.

Vedrørende eksamensforsøg udover 3:
• 070668: Ansøgning om 4. eksamensforsøg i BA projekt, SPRØK. Imødekommet.
• 280390: Ansøgning om annullering af 4. eksamensforsøg i faget Virksomhedens økonomi.
Afslag, men der bevilges et 5. forsøg.
• 230888: Ansøgning om 4. eksamensforsøg i 2. del. virksomh. Økonomi, Imødekommet med
baggrund i udarbejdet plan for færdiggørelse, inkl. opfølgende samtale med studieleder i
januar 2012.
Vedrørende studieaktivitet:
• 261182: Ansøgning om forlængelse i relation til 5 års frist, cand.merc. aud. Imødekommet.
• 211274: Ansøgning om genindskrivning på studium, cand.merc. aud. Imødekommet.
Kandidatspecialer - frist for aflevering - specialet skal afslutte uddannelsen:
• 181186: Ansøgning om dispensation vedr. forlænget frist for aflevering af kandidatspeciale,
Designledelse. Imødekommet, frist for 2. forsøg starter 1. sep. (3 mrd).
• 141085: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, cand.merc. aud.
Afvist begrundet i at ansøger mangler væsentlige dele af uddannelsen.
• 270184: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, cand.merc. aud.
Afvist, begrundet i at ansøger mangler væsentlige dele af uddannelsen.
Valgfag, fag på tilvalg og fag andre campusser:
• 020283: Ansøgning om ændring af valgfag, cand.merc. IVU. Imødekommet.
• 090889: Ansøgning om ændring af valgfag, BSc.merc. Enin. Imødekommet. I relation til
ønskede fag udgår linjebetegnelsen.
• 171189: Ansøgning om godkendelse af ændrede fag på EØ tilvalg, Design og
Kulturøkonomi. Imødekommet.
• 060488: Ansøgning om godkendelse af ændrede fag på EØ tilvalg, Design og
Kulturøkonomi. Imødekommet.
• 070387: Ansøgning om ændring af valgfag for E11 samt eksamen i et af faget på dansk,
cand.merc. SL. Imødekommet.
• 140387: Ansøgning om ændring af valgfag for E11 samt eksamen i et af faget på dansk,
cand.merc. SL. Imødekommet.
• 271087: Ansøgning om ændring af valgfag for E11 samt eksamen i et af faget på dansk,
cand.merc. SL. Imødekommet.

Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit:
• 180276: Ansøgning om godkendelse af tidligere beståede fag på anden uddannelse til merit
på cand.merc. aud. Delvis imødekommet. 5 ECTS fra fag bestået på kandidatniveau
overføres til valgfag .
• 120887: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold (ændrede fag sml.
tidligere godkendelse).Afslag, men henvises til samtale med studieleder for mulig hjælp til
at finde andre valgfag.
• 310389: Ansøgning om merit fra uddannelse på andet universitet, BSc.merc. Enin.
Imødekommet. Henvises til Jesper for plan for gennemførelse af resterende forløb.
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•
•
•
•

100385: Ansøgning om merit/fritagelse for krav om erhvervsøkonomiske suppleringsfag,
cand.merc. aud. Delvis imødekommet. Kan vælge mellem to suppleringsmodeller, men kan
alene uanset model få merit for 10 ECTS.
140486: Ansøgning om merit/fritagelse for krav om erhvervsøkonomiske suppleringsfag,
cand.merc. aud. Imødekommet.
030582: Ansøgning om merit/fritagelse for krav om erhvervsøkonomiske suppleringsfag,
cand.merc. aud. Imødekommet.
170388: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på andet universitet, D&K.
Imødekommet.

Vedrørende faglig vurdering om optagelse
• SD: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på Designledelse. Afv. Faglig
vurdering.
• 200685: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på én af cand.merc. linjerne i
Kolding. Ingen krav om supplering.
• 211072: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse på cand.merc. aud
/cand.merc. BC med udenlandsk baggrund. Direkte adgang.
Vedrørende tilmelding til fag efter frist
• Ansøgning om tilmelding til valgfag Efterår 2011. Imødekommet.

9. Eventuelt

Jesper Piihl
Studienævnsformand

/

Kirsten Høg
Studienævnssekretær
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