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Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 28. marts 2012 

 
2. Meddelelser: 

• Dagsorden for møde i Studienævn for erhvervsøkonomi i Sønderborg, 12. april 2012 
• Dagsorden for møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 17. april 2012 
• Dagsorden for møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, 10. april 2012 
• Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, 12. april 2012 
• Vejledning til undervisere i forbindelse med skriftlige opgaver, udkast fra fakultetet 
• Studieordning for cand.merc. aud. fra. Sep. 2013 godkendt i fakultetet 30. marts 2012 
• Studieordning for cand.merc. fra sep. 2013 godkendt i fakultetet 30. marts 2012. 

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Evaluering af Åbent Hus, den 19. april 2012 
• Opfølgning i relation til forsinkelsessamtaler 
• 1. oplæg til ny linje Almen erhvervsøkonomi, HA – Design 
• Information og evt. opfølgning i relation til projekt Int. Brainstormers. 
• Information og opfølgning fra det erhvervsøkonomiske studieledermøde, den 20. april. 
• Information fra rektors studieledermøde 20. april 2012 
• Information fra fakultetets institutleder/studieledermøde 24. april 2012 

 
4. Godkendelse af de sidste fagbeskrivelser for Efterår 2012  

• Internationale feltstudier (præc. af gruppeopgave) 
• Kommunikation i en tværkulturel kontekst 
• Erhvervsøkonomisk suppleringsfag 
• Værdiansættelse af køb og salg af virksomheder. 
• Organisation, evt. opfølgning i relation til hørringssvar 

 
5. Godkendelse af foreløbige eksamensdatoer for vintereksamen 2012/13. 

 
6. Godkendelse af foreløbige læseplaner for Efterår 2012. 

 
7. Høring om struktur for SDU strategi og ledelsesgrundlag 

 
8. Høring vedr. fællesfagbeskrivelserne for Erhvervsøkonomi, HA: 

• Virksomhedens økonomi 
• Kvantitative analyseredskaber 
• Samfundsøkonomiske rammebetingelser 
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9. Endelige eksamensdatoer for sommereksamen 2012. 
 

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

 
Vedrørende eksamensforhold: 
 
1. årsprøve og mere end 3 eksamensforsøg: 

Ingen p.t. 
 
Særlige prøvevilkår – aflevering udenfor eksamensperiode: 
• 12-4030: Ansøgning om afl. af opgave efter ordinær afleveringsperiode, BSc-Enin. 
 
Individuel besvarelse: 
• 12-4031: Ansøgning om indiv. besvarelse af opgave, CM-SE. 
• 12-4069: Ansøgning om indiv. besvarelse af opgave, CM-SE 

 
Vedrørende uddannelsesforhold, fag, linjer og studieordninger: 
 
    Fag på andet campus end indskrevet på: 
Ingen p.t. 
 

Studieordning- krav om studieaktivitet: 
• 12-4180:Ansøgning om dispensation i relation til studieordningens krav om studieaktivitet. 

 
 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 

• 12-4098: Ansøgning om godkendelse af merit. Supp.fag. cand.merc. aud. 
• 12-4100: Ansøgning om godkendelse af merit. Supp.fag. cand.merc. aud. 
• 12-3099: Ansøgning om godkendelse af merit, Supp.fag. cand.merc. aud. 
• 12-4027: Ansøgning om merit for fag fra anden CM-linje. CM- SE. 
• 12-4104: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc-IB. 
• 12-3159: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc.IB 
• 12-3962: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit, BSc-IB 
• 12-3996: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit, BSc-IB 
• 12-3967: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit, BSc-Ge 
• 12-3407: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit, CM-SE 
• 12-4234: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit, CM-SE 
• 12-4239: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af mertit, CM-SE 
 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 12-4072: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. Designledelse 
• 12-4002: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. Designledelse 
• 12-4029: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. Cand.merc. aud. 
• 12-4119: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, Designledelse 



Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding 
20. april 2012 

 3 

• 12-4187: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, Designledelse 
• 12-4071: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, cand.merc. aud. 

 
 
Vedrørende tilmelding efter frist: 

• 12-4182: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist. 
 
12. Eventuelt 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  


