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Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Torsdag den 12. januar 2012 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 
 

1. Konstituering af studienævnet 
Valg af formand og næstformand 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 7. december 2011 
 

3. Meddelelser: 
• Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 6. dec. 2011 
• Tilvalgsforløb i Journalistik nedlægges 
• Referat fra campusrådsmøde, 20. nov. 2011 
• Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, 7. dec. 2011 
• Forventet fjernelse af deltagerbetaling på suppleringskurser 
• Svar høring vedr. ny adgangsbekendtgørelse. 
• Svar vedr. høring om SDU vedtægter. 

 
4. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Optag og studiestart 1.februar 2012 
• Evt. igangsætning af dublering af fag Videnskabelige Undersøgelsesprocesser 

(godkendelse af fagbeskrivelse, tilpasning af profiler for SL, IVU og BC for 
igangværende ordninger). 

• Opsamling af punkter fra Erhvervsøkonomisk studieledermøde 11. januar 2012 af 
speciel interesse for studienævnet. 

• Nyt fra arbejdsgruppen på Samfundsvidenskab vedr. undervisningsevaluering. 
• Opsamling omkring igangværende (digitale) eksamener.  
• Statistik for dispensationer på sagsområder. For eget studienævn og sml. øvrige 

erhvervsøkonomiske. Er der forhold vi i Kolding fremover vil have speciel fokus på. 
 

 
5. Kompetencesammenkædning på kandidatuddannelserne /linjerne i Kolding  

 
 
6. Dispensationer, formandsgodkendt (lukket punkt) 

• 11/29641. Ansøgning om ekstra eksamenstid pga. PC fejl. Imødekommet. 
• 11/29240: ansøgning om afl. Af obl. opgave efter frist. Bsc.merc. finansiering. 

Imødekommet. 
• 11/29240: ansøgning om afl. Af obl. opgave efter frist. Bsc.merc. finansiering. 

Imødekommet. 
•  
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• 11/29633: Ansøgning om godkendelse af fag med andet ECTS. Internship. Imødekommet 
• 11/29630: Ansøgning om godkendelse af fag med andet ECTS. Internship. Imødekommet. 
•  
• 11/29241: Ansøgning om individuel opgavebesvarelse, Bsc.merc. Syddansk Elite 
• 11/29082: Ansøgning om individuel besvarelse, BSc.merc. Regnskab. Imødekommet. 
• 11/29070: Ansøgning om individuel besvarelse, BSc.merc. Entreprenørskab. Imødekommet. 
• 11/29082: Ansøgning om indiv. opgavebesvarelse. BSc.merc. Regnskab, onl. Opgave. 

Imødekommet. 
• 11/29090: Ansøgning om indiv. besvarelse. BSc.merc. Entreprenørskab, obl. opg. 

Imødekommet. 
 

• 11/29685: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist.  Bsc.merc. Imødekommet 
 

• 11/29612: Ansøgning om eksamen på særlige vilkår, BSc.merc. Enin. Imødekommet. 
• 11/29638: Ansøgning om særlige prøvevilkår. BSc.merc. Enin. Imødekommet. 

 
• 12/2: Ansøgning om 4. gangsforsøg i fagene (1.del) Virksomhedens Økonomi og Kvan. 

Analyseredskaber. Imødekommet. 
 

• 11/29686: Ansøgning om digital afholdelse af eksamen, Cand.merc. SL. Imødekommet. 
 

Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 
 
Vedrørende eksamensforhold: 
 
Eksamen udenfor ordinære terminer og deltagelse i reksamen: 
• 11/29687: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden deltagelse i ordinær eksamen, CM-

IVU, Syddansk Elite. 
 

Vedrørende særlige prøvevilkår og ændrede prøvevilkår 
• 11/29591: Ansøgning om særlige prøvevilkår, Supp.fag til cand.merc. 
• 12/12: Ansøgning om særlige prøvevilkår, CM-Aud. 

 
Andet eksamenssprog 

Ingen på dette møde 
 
Vedrørende uddannelsesforhold, fag, linjer og studieordninger: 
 
     Skift af campus /linje for uddannelsen: 

• 11/29639: Ansøgning om skift af linje. Cand.merc. (til SE) 
• 11/28921: Ansøgning om skift af linje- BSc.merc. fra Sport & Event til meritordning, 

Kolding 
• 12/144: Sag vedr. skift af linje. Fra BSC.merc. Enin til linje uden linjebetegnelse. 
• 12/145: Sag vedr. skift af linje. Fra BSC.merc. Enin til linje uden linjebetegnelse. 
• 12/147: Sag vedr. skift af linje. Fra BSC.merc. Enin til linje uden linjebetegnelse. 
• 12/149: Sag vedr. skift af linje. Fra BSC.merc. Enin til linje uden linjebetegnelse. 
• 12/150: Sag vedr. skift af linje. Fra BSC.merc. Enin til linje uden linjebetegnelse. 
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Fag på andet campus end indskrevet på: 
• 11/29687: Ansøgning om at følge fag i Kolding, CM-Aud, faget Ekstern rapportering 
• 11/29640: Ansøgning om at følge fag i Kolding, CM-Aud, faget Ekstern rapportering 

 
 

Valgfag, fag taget på andre semester m.v. 
• 11/29242: Ansøgning om at følge tværfagligt projekt forår 2012. Designledelse 
• 11/29243: Ansøgning om at følge tværfagligt projekt forår 2012. Designledelse. 
• 11/29643: Ansøgning om alternativt valgfag, Cand.merc. 
• 11/27792: Ansøgning om godkendelse af praktikforløb /erstatning af tværfagligt projekt 3, 

Designledelse. 
• 12/129: Ansøgning om alternativt valgfag, cand.merc. IVU. 
• 12/130: Ansøgning om alternativt valgfag, BSc.merc. Generel. 
 
Studieaktivitetskrav 
• 12/132: Ansøgning om dispensation fra studieordningens krav om studieaktivitet, 

cand.merc. SL 
•  

 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 

• 11/29599: Ansøgning om Merit for fag fra ASB, CM-Aud. 
• 11/29627: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit, supp. fag Marketing 
• 11/29244: Ansøgning om Merit i forbindelse med skift af linje, Cand.merc. 
•  
Tilmelding til undervisning og/eller eksamen efter ordinær frist. 
• 12/139: Ansøgning om tilmelding til et fags eksamen jan. 2012 samt undervisning for fag, 6 

sem. BSc.merc. Enin. 
 

 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 11/29642: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på Cand.merc. med 

læreruddannelse. 
• 11/29610: Faglig vurdering vedr. optagelse på CM-SE med udenlandsk bachelor. 
• 11/29239: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-SE med journalistisk 

bachelor. 
• 12/134: Ansøgning om faglig vurdering om optagelse på Designledelse med en bachelor i 

Marketing and Management. 
 
  
7. Eventuelt 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  


