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Referat fra møde i  

 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

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

 

Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Elin Brandi Sørensen, Inge Langhave (fra kl. 11.00), Nicolai 

Nyenstad Petersen, Anna Hougaard Rasmussen, Alexander Steen Christensen, Kirsten Høg 

 

Afbud: Josefine Munk Damgaard. 

 

Alexander blev budt velkommen som nyt medlem i studienævnet. 

 

1. Konstituering af studienævnet 

Valg af formand og næstformand 

Jesper Piihl blev valgt som formand og Nicolai N. Petersen blev valgt som næstformand. 

 

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

Referat godkendt uden bemærkninger 

 

3. Meddelelser: 

 Tilvalgsforløb i Journalistik nedlægges 

Taget ad notum. 

 Notat vedr. retningslinjer for digital eksamen 

Studienævnet drøftede kort under dette punkt, hvor man hensigtsmæssigt kan placere 

opgaver omkring sikring af information om eksamensforhold m.v., og det er 

studienævnets holdning, at man af hensyn til ensartetheden, bør lægge flest mulige 

sådanne opgaver i studieservice, da dette sikrer samme informationsniveau på tværs af 

fag og uddannelser. 

 Forventet fjernelse af deltagerbetaling på suppleringskurser 

Studienævnet hilser det velkomment, at det vil være mindre omkostningstungt at supplere 

for adgang til studienævnets kandidatuddannelser, såfremt forslaget om fjernelse af 

deltagerbetaling fastholdes, når finansloven vedtages. 

 Svar høring vedr. ny adgangsbekendtgørelse. 

Der er på vegne af de erhvervsøkonomiske studienævn indgivet fælles høringssvar  

(at der ikke er specielle bemærkninger til høringen) 

 Svar vedr. høring om SDU vedtægter. 

Der er indsendt fælles høringssvar for de erhvervsøkonomiske studienævn, hvor 

studienævnet i Odense har suppleret på enkeltområder, hvor der er ønske om 

tilkendegivelse af egne synspunkter. 

 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 6. dec. 2011 

 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, 7. dec. 2011 

 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, 6. dec. 2011 

 Referat fra campusrådsmøde, 20. nov. 2011 

Ovennævnte referater blev taget ad notum. 
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4. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

 Optag og studiestart 1.februar 2012 

Vi kan se, vi har et fint optag for 2012. 

 

 Evt. igangsætning af dublering af fag Videnskabelige Undersøgelsesprocesser  

På baggrund af det forventede store optag ud fra bekræftede ansøgninger om optag, 

godkendte studienævnet, at faget Videnskabelige undersøgelsesprocesser udbydes både 

F12 og E12. Den indsendte fornyede fagbeskrivelse for faget gældende for F12 blev 

samtidigt godkendt. 

Vi sender fagbeskrivelsen til fakultetets godkendelse samtidigt med en 

konsekvensrettelse af profilbeskrivelserne for cand.merc. linjerne Styring og Ledelse, 

Business Controlling og International Virksomhedsudvikling gældende fra feb. 2012. 

 

 Opsamling af punkter fra Erhvervsøkonomisk studieledermøde 11. januar 2012 af 

speciel interesse for studienævnet. 

 

Vedtægter for studielederkredsen er blevet godkendt i kredsen i relation til udtaleret 

på en række områder. Beslutning træffes i de respektive studienævn.  

Vurdering af teksten i studieordningen for fleksible fag 

I forbindelse med opdateringen af studieordningen for 2012, har den koordinerende 

studieleder tilkendegivet, at beskrivelsen af de fleksible fag i studieordningen ikke er 

blevet fagligt fornyet, siden studieordningen i sin tid blev udarbejdet. Studielederkredsen 

har derfor igangsat et arbejde med en (fornyet) beskrivelse af de fleksible fag. 

Der er lagt op til, at de respektive fagansvarlige fra de enkelte campusbyer kan drøfte 

dette sammen (evt. mødes). Der er udpeget en koordinator på hvert fag. 

Fra os i Kolding vil vores fagansvarlige være koordinator for Entreprenørskab. 

Flytning af tidspunkt for aflevering af bachelorprojekt. 

Bachelorprojekt flyttes til ca. den 20. maj (gældende fra sommer 2013) 

Tilbud fra IDEA om afholdelse af fag. 

Studielederkredsen var positive for at tilbyde IDEA´s tilbud om fag/forløb, som det 

måtte passe ind i de respektive byers program og eventuelle udbud af valgfag. 

Det erhvervsøkonomiske aftagerpanel 

Studielederkredsen skønnede ikke, at der ville være behov for at samle hele panelet 

(stort fællesmøde) før efteråret 2012.  

De enkelte studienævn er meget velkommen til at afholde lokale møder her i foråret med 

repræsentanterne valgt lokalt, hvis der skønnes at være behov derfor.  

Kommende adgangskrav /suppleringskrav for optagelse på cand.merc. på SDU: 

Fra 1.sep. 2013 optag er adgangskravet ens for en given bachelorbaggrund for optag på 

cand.merc. på SDU uanset valg af cand.merc. linje. 

Der arbejdes derfor i studieledergruppen med at vurdere de faglige krav for adgang 

/supplering, som vi vil kræve fra sep. 2013 for adgang til cand.merc. linjer med 

uddannelsesbaggrund som eksempelvis PBA (med flere retninger), HD (med flere 

retninger), P/GMM ingeniør, Negot m.fl.  

Anna Lund Jepsen vil komme med oplæg ultimo januar /primo februar mhp. en senere 

godkendelse i de respektive studienævn. 
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Vedr. IT support:  

I forbindelse med drøftelse af digitalisering af eksamenerne, var det et ønske fra de 

studerende, at det tydeliggøres, hvordan de studerende kan få hjælp fra IT-service i 

Kolding. 

 

 Opsamling omkring igangværende (digitale) eksamener.  

De studerende synes som udgangspunkt, at det har fungeret godt i Kolding på de til nu 

afholdte eksamener. 

  

 Statistik for dispensationer på sagsområder.  

Kirsten har på vegne af de erhvervsøkonomiske studienævn udarbejdet en statistik over 

antal dispensationer og arten af disse behandlet over et år i de 5 erhvervsøkonomiske 

studienævn. 

Vi kan i studienævnet i Kolding konstatere, at vi har relativt mange dispensationer, men 

at vi ikke ser dette som et problem, da vi kan se, at hovedvægten af vores dispensationer 

ligger i tilknytning til de udviklingsområder og uddannelsestyper, vi beskæftiger os med, 

eks. faglig vurdering om optagelse på kandidatuddannelser, fleksible muligheder for 

sammensætning af uddannelsen, merit, valgfag m.v.  

 

 Junior- mentoring- IER 

Jesper fremlagde forslag til en junior-Mentor ordning ved IER, der forbinder alumner i 

tidlige karrieretrin med studerende på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA.  

Formålet er at styrke relationen mellem uddannelsen og karrierestart. For deltagende 

studerende gives anledning til at overveje arbejdsfunktioner som uddannelsen giver 

adgang til. For deltagende alumner gives anledning til at genoverveje deres akademiske 

faglighed for forhold til den praksis de er kommet ud i. Og for uddannelsens synspunkt 

forventes ordningen at understøtte motivationen blandt de studerende ved at synliggøre 

relevansen af de fag og den faglighed de opnår.  

Mentorerne rekrutteres blandt alumner fra IER. Mentees rekrutteres blandt de studerende 

i løbet af uddannelsens 2-3 semester. 

Studienævnet tog meget positivt imod ordningen. Det blev drøftet, at for at ordningen 

kan blive en succes, vil det kræve at mange alumner er interesseret i at være med. 

Anne, Flemming og Alexander mente, dette var mulig, og nævnte at det at være mentor 

også vil kunne styrke ens CV.  

Også VIP gruppen i studienævnet støttede ideen. 

Et andet argument for ordningen kan være, at virksomhederne, hvor alumnerne har 

arbejde, også via ordningen kan blive tættere tilknyttet universitetet. 

Ideen simrer og udvikles. Jesper arbejder videre ideen, og de studerende vil bringe den 

med videre. 
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 Tværfagligt projekt 1.  

Elin fremsagde ønske om at inkludere nogle yderligere spørgsmål til evalueringen af det 

tværfaglige projekt 1. Dette blev imødekommet af studienævnet.  

 

 

5. Kompetencesammenkædning på kandidatuddannelserne /linjerne i Kolding  
 

Jesper lagde op til en drøftelse af, hvordan og på hvilke måder vi kan udarbejde skema til 

kompetencesammenkædning, så det faktisk kan bruges som et værktøj, der kan give 

overblik over kompetencer, som gives på fag og linjer og kan vise forskelle i linjer.  

En af mulighederne er et point system fra 1-3, hvor værdien 3 for et kompetenceområde i et 

fag vil kræve, at den pågældende kompetence kan læses i formål og målbeskrivelse og testes 

i eksamen. 

For at afspejle et fags tyngde i linjen /uddannelsen, kunne et givet fag få tildelt en samlet 

ramme for point, eksempelvis 10 point for et 10 ECTS fag. 

Studienævnet var enige om princippet med point og samlet point for et fag, der afspejler 

fagets ECTS.  

For at tage hensyn til at kunne have et vist antal point at gøre godt med for det enkelte fag 

samt tydeliggørelse af vægtningen af de forskellige kompetencer på et fag, blev man enige 

om følgende system: 

A. Et fag får point svarende til ECTS x2. 

B. Point kan gives i skala fra 1- 6 med følgende betydning: 

1-2: Der stilles ingen særlige krav om beskrivelse af kompetencen i fagbeskrivelsen 

3-4: Den givne kompetence skal kunne indgå i formålsbeskrivelsen for faget. 

5-6: Foruden som 3-4, skal kompetencen også kunne indgå i målbeskrivelsen samt 

kunne testes i eksamensformen. 

De fagansvarlige får ved indkaldelse af fagbeskrivelser for E12 tilsendt skema til placering 

af kompetencer for deres specifikke fag. De givne kompetencer skal ikke specifikt skrives 

ind i fagbeskrivelsen i første runde. På sigt, må forventes en koordination på tværs af fag og 

kompetencerne skrives ind i fagbeskrivelserne når der værdisættes fra 3-6. 

Jesper arbejder videre med klargøring af skemaer, som Kirsten tager med videre i 

forbindelse med indkaldelsen af efterårets fagbeskrivelser. 

 

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. 

 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.  
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 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. 

 12/156: Ansøgning om afholdelse af eksamen udenfor SDU. 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. Imødekommet, eksamen i januar tilskrives et eksamensforsøg. 

 12/187: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden deltagelse i ordinær eksamen. Supp. fag 

i Videnskabsteori. Imødekommet. 

 12/524: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden deltagelse i ordinær eksamen. Fagene 

Virks. Økonomi og Kvant. Analyseredskaber. Imødekommet. 

 

Vedrørende særlige prøvevilkår og ændrede prøvevilkår 

 11/29591: Ansøgning om særlige prøvevilkår, Supp.fag til cand.merc. Imødekommet. 

 12/12: Ansøgning om særlige prøvevilkår, CM-Aud. Imødekommet, der gives op til 20 min. 

ekstra tid.  

 12/186: Ansøgning om særlige prøvevilkår. Valgfaget Ledelsespsykologi og HRM. 

Imødekommet. 

 

Andet eksamenssprog 

Ingen på dette møde 

 

Aflevere af opgaver efter frist 

 12/523: Ansøgning om accept af for sent aflevering opgave. Imødekommet. 

 12/522: Ansøgning om aflevering af opgave efter frist. Faget Internship. Imødekommet, ny 

dato givet. 

 

Vedrørende uddannelsesforhold, fag, linjer og studieordninger: 

 

     Skift af campus /linje for uddannelsen: 

 11/29639: Ansøgning om skift af linje. Cand.merc. (til SE). Imødekommet. Meritoverførsel. 

 11/28921: Ansøgning om skift af linje- BSc.merc. fra Sport & Event til meritordning, 

Kolding. Imødekommet. Meritoverførsel. 

 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. 
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 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. 

 

Fag på andet campus end indskrevet på: 

 11/29637: Ansøgning om at følge fag i Kolding, CM-Aud, faget Ekstern rapportering. 

Imødekommet. 

 11/29640: Ansøgning om at følge fag i Kolding, CM-Aud, faget Ekstern rapportering. 

Imødekommet. 

 12/188: Ansøgning om at følge fag i Kolding, CM-Aud, faet Ekstern rapportering. 

Imødekommet. 

 12/303: Ansøgning om at følge tværfagligt projekt 3, F12. Imødekommet. 

 12/305: Ansøgning om at følge tværfagligt projekt 3, F12. Imødekommet. 

 

Valgfag, fag taget på andre semester m.v. 

 11/29242: Ansøgning om at følge tværfagligt projekt 3, 2012. Imødekommet.  

 11/29243: Ansøgning om at følge tværfagligt projekt 3, 2012. Imødekommet 

12/303: Ansøgning om at følge tværfagligt projekt 3, F12. Imødekommet. 

 12/305: Ansøgning om at følge tværfagligt projekt 3, F12. Imødekommet. 

 11/29643: Ansøgning om alternativt valgfag, Cand.merc. Godkendt. 

 11/27792: Ansøgning om godkendelse af praktikforløb /erstatning af tværfagligt projekt 3, 

Designledelse. Godkendt. 

 12/129: Ansøgning om alternativt valgfag, cand.merc. IVU. Delvis imødekommet. 

 12/130: Ansøgning om alternativt valgfag, BSc.merc. Generel. Imødekommet. 

 12/285: Ansøgning om alternativt valgfag, BSc.merc. Enin, Imødekommet. 

 

Studieaktivitetskrav 

 12/132: Ansøgning om dispensation fra studieordningens krav om studieaktivitet, 

cand.merc. SL. Efter plan bliver dispensation ikke aktuel. 

 

      Kandidatafhandlingen afslutter uddannelsen: 

 11/28081: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen. Afslag.  

 

 

Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 

 11/29599: Ansøgning om Merit for fag fra ASB, CM-Aud. Imødekommet under 

forudsætning om at fagene er bestået. 

 11/29627: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit, supp. fag Marketing. Godkendt. 

 11/29244: Ansøgning om Merit i forbindelse med skift af linje, Cand.merc. Imødekommet. 

 12/288: Ansøgning om merit for udlandsophold. Imødekommet (supp. bilag tilsendt efter 

mødet) 

 

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. 

 12/304: Ansøgning om tilmelding til undervisning efter frist. BSc.merc. Imødekommet 
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 12/190: Ansøgning om tilmelding til undervisning efter frist. BSc.merc. Generel. 

Imødekommet. 

 

Vedrørende faglig vurdering om optagelse 

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

læreruddannelse. Suppleringsfag anvist svarende til meritordning. 

 11/29610: Faglig vurdering vedr. optagelse på CM-SE med udenlandsk bachelor. Adgang 

uden krav om supplering. 

 11/29239: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-SE med journalistisk 

bachelor. Suppleringsomfang og fag anvist. 

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

Marketing and Management communication. Adgang uden krav om supplering. 

 12/191: Ansøgning om faglig vurdering om optagelse på Designledelse med bachelor i Art 

& Technology. Adgang uden krav om supplering.  

 

 

7. Eventuelt 

 

  

 

Jesper Piihl     Kirsten Høg 

Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  


