
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding 
7. maj 2012 

 1 

  
 
Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 
Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Inge Langhave, Anne Hougaard Rasmussen, Nicolai Nyenstad 
Petersen, Josefine Munk Damgaard, Kirsten Høg 
 
Afbud for mødedeltagelse, men skriftlige kommentarer til dagsordenspunkterne i Sharepoint før 
mødet: Elin B. Sørensen 
Afbud: Elin B. Sørensen, Alexander Steen Christensen 
 
Tilstede, studieservice: Mette Dahl Jensen og Mette Marie Lanther 
  
1. Godkendelse af referat fra møde den 28. marts 2012 

Godkendt uden bemærkninger. 
 

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 
Ovenstående referater og dagsordener blev taget til efterretning. 
 
• Vejledning til undervisere i forbindelse med skriftlige opgaver, udkast fra fakultetet 

Elin vil gerne have, at man er tydeligere i beskrivelsen af brugen af henholdsvis ordene 
opgave og besvarelse. 

• 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. 
Taget til efterretning (studieordninger er nu lagt på web) 

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Evaluering af Åbent Hus, den 19. april 2012 
Vi er godt tilfreds med besøgstallet på vores uddannelser, der var bedre besøgt end 
tidligere år. Vi bør måske næste år vente med vores faglige oplæg til lidt efter kl. 15.00, 
så de studerende kan nå at komme på plads i lokalet. Vi bør have en studerende med fra 
Designledelse og BSc.  Entreprenørskab og Innovation, da vi har mange studerende, der 
er interesserede i disse specifikke uddannelser/linjer. 
Cafe området på campus Kolding fungerede og gav let adgang til overblik over, hvor der 
kunne hentes information om de enkelte uddannelser på campus. 

• Opslag til stilling som faglig vejleder (overlap med Anne i efteråret) Kirsten går videre 
med dette. 

• Opfølgning i relation til forsinkelsessamtaler 
Vi har efterspurgt en anden liste, hvor vi lettere kan skaffe os overblik over de 
studerende vi specielt vil tilbyde rådgivning, hvilket vil sige studerende, der er 
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forsinkede, men har ECTS, så de ikke falder for reglerne om studieaktivitet. Studerende, 
der måtte være faldet for reglerne om studieaktivitet, regner vi med, at 
Eksamenskontoret i første omgang tager kontakt til (ny liste endnu ikke kommet) 
 

• Oplæg til ny linje Almen erhvervsøkonomi, HA – Design 
Jesper præsenterede 1. oplæg til linjeopbygning af den nye linje, som vi regner med at 
kunne udbyde fra sep. 2013. Studienævnet syntes generelt, at oplægget så meget 
spændende ud, og mente også at der vil være baggrund for et potentielt pænt optag på 
linjen. 
Vi skal tænke markedsføring af linjen ind i relation til øvrige uddannelser indenfor 
design, der udbydes i Kolding. 
Linjebeskrivelsen skal være færdig til godkendelse i studienævnet i november mhp. 
endelig godkendelse i fakultetet i december. 
 

• Information og evt. opfølgning i relation til projekt Int. Brainstormers. 
Vi har meldt positivt tilbage på oplægget. 
 

• Information og opfølgning fra det erhvervsøkonomiske studieledermøde, den 20. april. 
Mødet havde fokus på optag på cand.merc., hvor der ser ud til at kunne forventes et stort 
optag på en del linjer.  Der samles op på tværs i udbuddet af suppleringsfag, der tilbydes 
på engelsk mhp. et kommende optag på cand.merc. linjerne i forbindelse med de nye 
adgangskrav pr. 1. sep. 2013. 

 
• Information fra rektors studieledermøde 20. april 2012 

Der blandt andet indeholdt et tema om radikalisering med oplæg fra PET.   
 

• Information fra fakultetets institutleder/studieledermøde 24. april 2012 
Akkreditering var emne på mødet. 
Aktuelt er Designledelse udvalgt til akkreditering til 2016. 
 

4. Godkendelse af de sidste fagbeskrivelser for Efterår 2012  
• Internationale feltstudier  

Det præciseres, at gruppeopgaven skal skrives på engelsk.   
 

• Kommunikation i en tværkulturel kontekst 
Godkendt u. bemærkninger. 
 

• Erhvervsøkonomisk suppleringsfag  
Væsentlig ændret siden sidste år. Marketing er tages ud som emne, da vi ikke forlanger 
dette fagområde fremover fra de nye adgangsbetingelser fra 1.sep. 2013. 
Eksamen opdeles i 2 delprøver af hver 2 timer, og undervisningen gennemføres med én 
del i 1. halvdel af semestret (organisation) og én del (finansiering) i 2. halvdel af 
semestret. Begge prøver skal være bestået med mindst karakteren 2,0. 
  

• Værdiansættelse af køb og salg af virksomheder. 
Godkendt, ændret lidt i timetal. 
 

• Organisation (opfølgning på høringssvar) 
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Studienævn for Dansk, engelsk og Design har meldt tilbage, at de ser større 
sammenhæng i faget med den nu ændrede fagbeskrivelse, hvor bl.a. eksamensformen er 
ændret. Da eksamensformer indskrives i studieordningerne på det humanistiske fakultet, 
vil studienævnet for DEG gå videre med at få et rettelsesblad ind på deres studieordning 
vedr. faget Organisation fra E12. 
 

• Skatteret (cand.merc. aud.)  i høring 
Der var fra Odense et spørgsmål til, om det var relevant at præcisere omfang af en 
besvarelse på eks. en 4 timers skriftlig eksamen (jf. fakultetets nye regler), når der ikke 
er sat en nedre/øvrige grænse for opgavens omfang i en sådan prøveform.  
Arbejdsgruppen omkring de digitale eksamener har ønsket præciseringen i relation til de 
studerende og administrationen, der skal håndtere opgaverne. Vi sætter så ind i 
fagbeskrivelsen, at der ikke er noget øvrige grænse for omfang af besvarelsen. 
 

• Strategi 
Fagansvarlig vil se på en rettelse. 
 

 Fagbeskrivelse for HRM og ledelsespsykologi udbydes alligevel ikke E12. I stedet udbydes et 5 
ECTS HRM fag, samt et nyt coaching udbyggende fag (Facilitering). 

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

Planer fra studieservice godkendt. 
 

6. Godkendelse af foreløbige læseplaner for Efterår 2012. 
Planer fra studieservice godkendt. 
 

7. Høring om struktur for SDU strategi og ledelsesgrundlag 
Studienævnet har ingen kommentarer til høringen. 
 

8. Høring vedr. fællesfagbeskrivelserne for Erhvervsøkonomi, HA: 
• Virksomhedens økonomi 
• Kvantitative analyseredskaber 
• Samfundsøkonomiske rammebetingelser 

 Studienævnet har ingen kommentarer eller rettelser til fagbeskrivelserne i høring. 
 
9. Endelige eksamensdatoer for sommereksamen 2012. 

Planer fra studieservice godkendt. 
 

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

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

• 12-4182: Ansøgning om forlængelse af frist for bestået 1.årsprøve. Imødekommet. Ny 
frist givet. 
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Særlige prøvevilkår: 
• 12-4297: Ansøgning om særlige prøvevilkår, DKØ. Imødekommet for de eksamener, hvor 

tidsfaktoren er relevant. 
• 12-4347: Ansøgning om særlige prøvevilkår, DKØ. Imødekommet for de eksamener, hvor 

tidsfaktoren er relevant. 
• 12-4271: ansøgning om særlige prøvevilkår, CM-IVU, imødekommet for de eksamener, 

hvor tidsfaktoren er relevant. 
 
Aflevering af opgaver og eksamen udenfor eksamensperiode: 
• 12-4030: Ansøgning om afl. af opgave efter ordinær afleveringsperiode, BSc-Enin. 

Imødekommet. 
• 12-4270: Ansøgning om afl. af opgave i udenfor eksamensperiode, Designledelse, 

Eliteordning. Imødekommet. 
• 12-4491: Ansøgning om afl. af opgave udenfor eksamensperiode, Designledelse. 

Imødekommet. 
 
Individuel besvarelse: 
• 12-4031: Ansøgning om indiv. besvarelse af opgave, CM-SE. Imødekommet 
• 12-4069: Ansøgning om indiv. besvarelse af opgave, CM-SE. Imødekommet. 

 
Vedrørende uddannelsesforhold, fag, linjer og studieordninger: 
 
    Valgfag / fag på andet campus end indskrevet på: 

• 12-4234: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE. Imødekommet 
• 12-4278: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE. Imødekommet. 
• 12-4348: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-SE. Imødekommet. 

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

Imødekommet. Ny frist fastsat. 
 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 

• 12-4098: Ansøgning om godkendelse af merit. Supp.fag. cand.merc. aud. Godkendt. 
• 12-4100: Ansøgning om godkendelse af merit. Supp.fag. cand.merc. aud. Godkendt 
• 12-3099: Ansøgning om godkendelse af merit, Supp.fag. cand.merc. aud. Godkendt. 
• 12-4027: Ansøgning om godkendelse af merit for fag fra anden CM-linje. CM- SE. 

Godkendt. 
• 12-4104: Ansøgning om godkendelse af merit fra udlandsophold, BSc-IB. Godkendt. 
• 12-3159: Ansøgning om godkendelse af merit i forb. Genindskrivning, CM-SL. Godkendt. 
• 12-3962: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit, BSc-IB. Godkendt. 
• 12-3996: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit, BSc-IB. Godkendt. 
• 12-3967: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit, BSc-Ge. Godkendt. 
• 12-3407: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit, CM-SE. Godkendt 
• 12-4234: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit, CM-SE. Godkendt. 
• 12-4239: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af mertit, CM-SE. Godkendt. 
• 12-4027: Ansøgning om merit for fag på anden CM linje. Godkendt. 
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• 12-4269: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc. IB. Godkendt. 
• 12-4489: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit, Designledelse. Godkendt. 
• 12-4497: Ansøgning om merit for fag på det universitet, Godkendt. 
• 12-4494: ansøgning om merit for beståede valgfag, Designledelse. Godkendt i relation til at 

passe med rammen for uddannelsen. 
 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 12-4072: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. Designledelse, supp. fag anvist. 
• 12-4002: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. Designledelse, supp. fag anvist. 
• 12-4029: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. Cand.merc. aud. 1 fag anvist til 

supp. 
• 12-4119: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, Designledelse. Afvist. 
• 12-4187: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, Designledelse. Direk. Adgang. 
• 12-4071: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, cand.merc. aud. Supp. anvist. 

 
 
Vedrørende tilmelding efter frist: 

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


