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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Fredag den 25. maj 2012 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 

Tilstede: 
Jesper Piihl, Teit Lüthje, Elin Sørensen, Inge Langhave Jeppesen, Josefine Munk Damgaard, 
Alexander Steen Christensen, Kirsten Høg. 
 
Afbud: Anne Hougaard Rasmussen og Nicolai Nyenstad Petersen 
 
Indbudt til punkt strategi – Intro /CAMP arrangement: 
Suna Løwe Nielsen, IER og Lone Toftild, IDEA 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 26. april 2012 

Godkendt 
 

2. Meddelelser: 
• Dagsorden for møde i Studienævn for erhvervsøkonomi i Sønderborg, 10. maj 2012 
• Dagsorden for møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 23. maj 2012 
• Dagsorden for møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, 7. maj 2012 
• Dagsorden for møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, 10. maj 2012. 
• Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 17. apr. 2012 
• Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, 7. maj 2012. 
• Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, 12. april 2012 

Ovenstående referater taget ad notum. 
 

• Forårskampagne 2012 fra LINK /Samfundsvidenskab 
Anne følger op i relation til uddeling af information, tyggegummi m.v. 
 

• Messer rettet mod ungdomsuddannelserne. Vi prøver at se, om vi kan finde studerende, 
der er interesseret i at deltage. 
 

• Politik for digitalisering af skriftlige prøver ved Samfundsvidenskab, endelig udgave 
Den sidste version er tilrettet i relation til at der kan vælges mellem både print og digital 
aflevering. Afleveringsformen skal fremgå af fagbeskrivelsen. 
 

• Optagelsestal til KOT. 
Vi har fra Kolding meldt 160 pladser ind. 
 

• Svar vedr. høring til ny eksamensbekendtgørelse vedr. gruppeprøver 
Studienævnet har indgivet kommentarer til det fælles høringssvar, som blev givet fra på 
vegne af de EØ studienævn. 
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• Jesper orienterede om indkaldt møde vedr. SDU´s mulige EQUIS akkreditering. Der 
afholdes første møde den 30. maj i Odense. 

 
 

3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  
• Planlægning af studieintro forløb.  

 
Suna og Lone præsenterede ideen med intro CAMP for de nye studerende. 
Selve campen finder den 4.- 7. sep., efter den almindelige RUS introduktion den 30. og 
31. august. 
Tema: Unge, Motion og sundhed med Slotsøbadets fonds som samarbejdspartner. 
De nye studerende skal som konsulenter hjælpe med at lave oplæg til fonden om 
konceptet. 
Forløbet og campen betragtes som en del af Entreprenørskabsfagene på 1. semester. 
Studienævnet tog godt imod oplægget og drøftede hvordan man kunne involvere 
undervisere bedst muligt i forløbet. 
Vi er ved at finde studenterhjælpere /tutorer, der skal medvirke i RUS introduktionen og 
campen. 
Under de 2 første RUS dage vil de studerende blive delt i hold i relation til linjer, 
hvorimod de studerende meget gerne må blandes på tværs af hold og linjer på campen 
for at lære en større del af de øvrige studerende at kende. 
Vi skal være opmærksomme på at informere om, at hele ugen (4/9-7/9) skal bruges. 
Studieservice følger op med specielt brev og indbydelse.  

 
 

• Mulige nye uddannelsesinitiativer på baggrund af IER institut seminar. 
Der blev på IER institut seminaret besluttet at starte op med ny linje Erhvervsøkonomi, 
HA - Design. Der er fra IVK overvejelser om at starte Entreprenørskab og Innovation. 
Vores institut er ikke direkte involveret i planlægningen af dette. 

 
• Kommende møde mellem erhvervsakademier og den EØ studieledergruppe. 

Der er i kredsen af erhvervsøkonomiske studieledere indbudt til møde med 
erhvervsakademierne den 19. juni i Odense. Efter tilbagemeldingerne p.t. ser der ud til at 
være et pænt fremmøde.  

 
• Vedr. almindelig kvalitetssikring  

Studienævnet har taget et par fag op, hvor man i den almindelige kvalitetssikring af 
eksamener vil koble intern censur på (fagene har p.t. intern bedømmelse). Fagene og de 
interne censorer er fundet. 
 
 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser for nyt suppleringsfag i Virksomhedens økonomi  
OK, godkendt, Kirsten melder tilbage til det koordinerende Studienævn. 
 
5. Godkendelse af nyt valgfag for E12 vedr. Koncernrevision (i 5 og 10 ECTS udgave) 

Samt HRM (del af tidligere organisation og ledelsespsykologi).  
De to nye /nyændrede fag godkendt.  
Kirsten sender videre til fakultetet og eksamenskontoret. 
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6. Godkendelse af eksamenspensum for sommereksamen 2012. 

Godkendt 
 

 
7. Dispensationer, formandsgodkendt (lukket punkt) 
Ingen p.t. 
 
8. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
Vedrørende eksamensforhold: 
 
1. årsprøve og mere end 3 eksamensforsøg: 
• 12-5230: Ansøgning om 4.gangsforsøg i faget Regnskab, 1.del., BSc.merc. Bedt om 

dokumentation for tidl. sygdom, sagen udsat til næste møde 
• 12-5158: ansøgning om 5. gangs forsøg i Bachelorprojekt, BSc.merc. Afslag ud fra den 

givne begrundelse. 
 
Særlige prøvevilkår – aflevering udenfor eksamensperiode: 
• 12-5039: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden delt. i ordinær eksamen, CM-IVU. 

Ikke aktuel, da anden sammenfaldende eksamen flyttet. 
• 12-5152: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden delt. i ordinær eksamen, CM-IVU. 

Imødekommet. 
• 12-5226: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden delt.  i ordinær eksamen, CM-AUD. 

Imødekommet. 
• 12-5250: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden delt. i ordinær eksamen, BA- projekt, 

Syddansk Elite. Imødekommet. 
• 12-5637: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden delt. i ordinær eksamen- BA projekt, 

BSc. merc. Enin. Imødekommet deltagelse i august. 
• 12-5879: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden delt. i ordinær eksamen, CM-BC. 

Imødekommet, koster et eksamensforsøg. 
• 12-5866: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden delt. i ordinær eksamen. Skatteret, 

cand.merc. aud. Imødekommet. 
• 12-6065: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden delt. ordinær eksamen, BSc.merc. 

Generel, Syddansk Elite. Imødekommet. 
• 12-6067: Ansøgning om særlige prøvevilkår,  BSc.merc. Imødekommet for ét fag, afslag på 

et andet. 
• 12-5259: Ansøgning om særlige prøvevilkår, BSc.merc. Imødekommet. 
 
Individuel besvarelse: 
• 12-5805: Ansøgning om at skrive projekt alene. Tværfagligt projekt 3. Designledelse. 

Godkendt. 
 

Vedrørende uddannelsesforhold, fag, linjer og studieordninger: 
 
    Fag på andet campus – skift af fag på uddannelse/linje: 

• 12-5159: Ansøgning om at tage fag på campus Odense, cand.merc. aud. Kolding. Godkendt. 
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• 12-5613: Ansøgning om skift af obl. fag, Designledelse. Imødekommet. 
 

Studieordning- krav om studieaktivitet: 
• 12-6068: Ansøgning om plan for gennemførsel af gammel SPRØK uddannelse. Plan 

udarbejdet med erstatningsfag. 
 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 

• 12-5154: Ansøgning om meritoverførsel af fag fra CM-Aud til CM-SL. Godkendt. 
• 12-5555: Ansøgning om merit for fag bestået på anden uddannelse, CM-SK. Godkendt. 
• 12-5050: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSC.merc. 

Godkendt. 
• 12-5156: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag, MSc.SE. godkendt. 
• 12-5051: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. 

Godkendt. 
• 12-5040: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, CM-IVU. 

Godkendt. 
• 12-5046: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. 

Godkendt.  
• 12-4048: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. 

Godkendt. 
• 12-4047: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc.merc. 

Godkendt. 
• AFV: 12-5635: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSC.merc. 
• 12-5634: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag, MSc.SE. Godkendt. 
• 12-6157: Ansøgning om annullering af tidl. givet merit for valgfag, BSc.merc. 

Imødekommet. 
 
Vedrørende valgfag; 
• 12-5863: Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag, CM-SE. Godkendt. 
• 12-5878: Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag, CM-SE. Godkendt. 
• 12-5875: Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag, CM-SE. Godkendt. 
 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 12-5243: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. CM-Aud. Afv. faglig vurdering. 
• 12-5245: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. MSc.SE. Supp. fag anvist. 
• 12-5229: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. CM-AUD. Supp. fag. anvist. 
• 12-5242: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. Designledelse. Direkte adgang 
• 12-5237. Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. Designledelse. Direkte adgang 
• 12-5231: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. CM-Aud. Supp. Erhvervsret + 

eksternt regnskab. 
• 12-5551: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. CM-Aud. Supp. fag. Anvist. 
• 12-5149: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse.CM-IVU. Supp. Videnskabsteori. 
• 12-5240: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. Designledelse. Afvist. 
• 12-5550: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. CM-Aud. Supp. anvist. 
• 12-5246: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. MSc.SE. Supp. videnskabsteori. 
• 12-5234: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. CM-SL. Adgang med nuv. supp. 
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• 12-5239: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. Designledelse. Direkte adgang 
• 12-5247: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. MSc.SE. Supp. Videnskabsteori. 
• 12-5624: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. CM-SL. Adgang med nuv. supp. 
• 12-5815: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM- SE. Direkte adgang. 
• 12-5811: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. CM-SE. Krav om 

Videnskabsteori. 
• 12-5869: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-IVU. Supp. i internt 

regnskab samt videnskabsteori. 
• 12-6058: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-SE. Direkte adgang. 
• 12-5880: ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på CM-SK. Supp. med 

videnskabsteori. 
 
Vedr. Kandidatspecialet afslutter uddannelsen: 

• 12-5867: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke er det afsluttende fag, CM-SL. 
Imødekommet. 

• 12-6069: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke er det afsluttende fag, CM-SL. 
Imødekommet. 

• 12-6066: ansøgning om at kandidatspecialet ikke er det afsluttende fag, CM-Aud. 
Imødekommet betinget. 

 
Vedrørende tilmelding efter frist: 

• 12-4182: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist. Imødekommet. 
• 12-5406: Ansøgning om tilmelding efter frist. BSc.merc. Imødekommet. 
• 12-5157: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist. Bsc.merc. Imødekommet. 

 
9. Eventuelt 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  
 
 


