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Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 
 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 12. januar 2012 

 
2. Meddelelser: 

• Dekanens godkendelse af formand og næstformand 
• Cand.merc. aud. studieordning med profiler godkendt i fakultetet 
• Fælles høringssvar for de EØ studienævn givet vedr. uddannelsesbekendtgørelsen. 
• Ændring af reeksamensform i faget SCM 
• Ændring af reeksamensform i faget B – 2 – B marketing 
• Opdatering af fakultetets regelsamling vedr. semesterlængde og internationale 

programmers fagudbud. 
• Referat fra møde i SN for EØ i Sønderborg, 6.jan. 2012 
• Referat fra møde i SN for EØ i Odense, 17. jan. 2012 
• Referat fra møde i SN for EØ i Esbjerg, den 18. jan. 2012 
• Referat fra møde i SN for EØ i Sønderborg, den 6. feb. 2012 
• Referat fra møde i SN for EØ i Esbjerg, den 8. feb. 2012 
• Referat fra møde i studienævn for EØ i Slagelse, den 10. feb. 2012 
• Eventuelle andre meddelelser. 

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Evaluering af vores studiestart program for feb. 2012. 
• Planlægning af Åbent Hus, den 19. april 2012 
• Drøftelse af forslag til nyt studieintroducerende forløb for Erhvervsøkonomi, HA  
• IT i uddannelserne (opfølgning på møde den 22. feb. med undervisere på IER). 
• Drøftelse af sharepoint til digital mødeforberedelse. 

 
4.  Principdrøftelse af suppleringskrav for adgang til cand.merc. fra sep. 2013. 

 
5. Tilbagemelding til fakultetet vedr. instans, der foretager faglig vurdering. 

 
6. Drøftelse af forslag vedr. ændring af fagbeskrivelser for F12: 

• Eksamenstidspunkt for faget Innovation. 
• Ændret fagbeskrivelse for Performance Measurement 

 
7. Drøftelse af forslag til suppleringspakke for cand.merc. optag (sep. 12 og feb.13) 

 
8. Undervisningsevaluering Forår 2012 
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9. Dispensationer, formandsgodkendt (lukket punkt) 

• 12/1275: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden deltagelse i ordinær eksamen, 
Imødekommet 

• 12/1055: Ansøgning om deltagelse i reksamen u. deltagelse i ordinær eksamen, BA projekt. 
• 12/1019: Ansøgning om deltagelse i reeksamen u. deltagelse i ordinær eksamen, 

Imødekommet. 
• 12/1028: Ansøgning om deltagelse i reeksamen u. deltagelse i ordinær eksamen, 

Imødekommet. 
• 12/1264: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse. MSc. SE. Adgang uden 

supplering. 
• 12/1305: Ansøgning om individuel opgavebesvarelse. Designledelse, faget Strategi, 

økonomi og ressourcer, Imødekommet. 
• 12/1023: Ansøgning om deltagelse i reeksamen u. deltagelse i ordinær eksamen (opfølgning 

på plan). Imødekommet. 
• 12/1337: Ansøgning om tilmelding til reeksamen efter frist. Imødekommet. 
• 12/1340: Ansøgning om tilmelding til reeksamen efter frist. Faget Regnskab, BSc.merc. 

Imødekommet. 
• 12/2222: Ansøgning om 4. gangsforsøg i faget finansiering. Imødekommet. BSc.merc. 
• 12/2273: Ansøgning om tilmelding til reeksamen u. deltagelse i ordinær eksamen. Faget B-

2-B marketing, cand.merc. IVU, Syddansk Elite. 
• 12/2228: Ansøgning om ændret eksamensform v. reeksamen i faget B-2-B Marketing. 

Cand.merc. IVU. Syddansk Elite. Afløsningsopgave anvist. 
•  

Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 
 
Vedrørende eksamensforhold: 
 
1. årsprøve og mere end 3 eksamensforsøg: 
• 12/1021: Ansøgning om forlænget frist for bestået 1. årsprøve., BSc.merc.  
• 12/2225: Ansøgning om forlænget frist for bestået 1. årsprøve, BSc. Merc. 
• 12/1300: Ansøgning om 4. gangs og 5. gangs forsøg, BSc.merc. 
• 12/1104: Ansøgning om 4. gangsforsøg, Cand.merc. BC 
 
Eksamen udenfor ordinære terminer og deltagelse i reksamen: 
• 12/1104: Ansøgning om deltagelse i reeksamen u. deltagelse i ordinær eksamen, BSc.merc. 

merit. 
 

Vedrørende digital eksamen 
• 12/1338: Ansøgning om afholdelse af eksamen udenfor SDU /digitalt, kandidatspeciale, 

cand.merc. 
 
Vedrørende frist for aflevering af opgaver og speciale: 
• 12/1016: Ansøgning om forlængelse af frist for aflevering af speciale, cand.merc. IVU 
• 12/2264: Ansøgning om accept af opgave afleveret efter frist. Tværf. Projekt 1, 

Designledelse. 
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Vedrørende uddannelsesforhold, fag, linjer og studieordninger: 
 
    Fag på andet campus end indskrevet på: 

• 12/1018: Ansøgning om af følge fag på andet campus, CM-Aud. 
• 12/1022: Ansøgning om at følge fag på andet campus, CM-Aud. 
• 12/1034: Ansøgning om at måtte følge andet Strategi fag på SDU, cand.merc. IVU 

 
Studieordning: 
• 12/1024: Ansøgning om deltagelse i eksamen i valgfag før bestået EØ supp. fag., cand.merc. 

aud. 
• 12/1410: Ansøgning om deltagelse i eksamen i valgfag før bestået EØ supp. fag., cand.merc. 

aud. 
 
 

Valgfag, fag taget på andre semester m.v. 
• 12/1035: Ansøgning om skift af valgfag, BSc.merc. Generel. 
 

 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 

• 12/1053: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit fra fag på andet universitet, 
Cand.merc. BC. 

• 12/1339: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag fra andet universitet, cand.merc. IVU. 
• 12/1008: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, cand.merc. IVU 
• 12/1276: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, cand.merc. IVU 
• 12/1341: ansøgning om merit for fag bestået på tidligere cand.merc. aud. fra ASB 
• 12/1020: Ansøgning om merit for erhvervsøkonomiske supp. fag, cand.merc. aud. 
• 12/1030: Ansøgning om merit for fag bestået på Erhvervsøkonomi, HA fra andet universitet, 

BSc.merc. Enin. 
• 12/1070: Ansøgning om merit for fag fra udlandsophold, cand.merc. SL 
• 12/1118: Ansøgning om merit for fag fra udlandsophold, cand.merc. SL 
• 12/1031: Ansøgning om merit for fag fra udlandsophold, BSc.merc. generel. 
• 12/1032: Ansøgning om merit for fag fra udlandsophold, BSc.merc. Enin 
• 12/1034: Ansøgning om merit for fag fra udlandsophold, cand.merc. IVU 
• 12/1341: Ansøgning om merit for fag bestået tidligere på cand.merc. aud. ASB. 
• 12/2224: ansøgning om forhåndsgodkendelse af valgfag på summeruniversity, ASB, 

cand.merc. IVU 
•  
Tilmelding til undervisning og/eller eksamen efter ordinær frist. 

(behandlet som formandsbeslutninger, jf. ovenfor) 
 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 12/1307: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, MSc.SE 
• 12/1020: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, cand.merc. IVU 
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• 12/2269: Faglig vurdering vedr. optagelse på Cand.merc. SL med P- ingeniør baggrund samt 
enkeltfag indenfor EØ. 

 
  
10. Eventuelt 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  


