
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding 
7. marts 2012 

 1 

  
 
Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 
Tilstede: Jesper Piihl, Nikolai Nyenstad Petersen, Teit Lüthje, Inge Langhave, Elin Brandi 
Sørensen, Josefine Munk Damgaard, Alexander Steen Christensen, Kirsten Høg 
 
Afbud: Anne Hougaard Rasmussen 
 
Tilstede, studieservice: Mette Dahl Jensen og Mette Marie Lanther 

 
 

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

2. Meddelelser: 
• Dekanens godkendelse af formand og næstformand. Taget ad notum. 
• Cand.merc. aud. studieordning med profiler godkendt i fakultetet. Taget ad notum. 
• 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. 
Vi skal være opmærksom på tilbud om eksamen i december for guest student 
programmer. 

• 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. 

Referater fra møder tager til efterretning. 
 

3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  
• Evaluering af vores studiestart program for feb. 2012. 

Vi har indtryk af, at programmet forløb tilfredsstillende. 
 

• Planlægning af Åbent Hus, den 19. april 2012 
Møde på campus Kolding fredag den 2. marts. Vedrørende planlægning af Åbent Hus i 
Kolding den 19. april. Vores oplæg fra studienævnet er at køre samme forløb som sidste 
år. 
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Fra LINK er der udarbejdet materialer så som plakater og nye bachelorfoldere, desuden 
kan der ved åbent hus uddeles cykelklemmer og kuglepenne. 
 
(fra mødet er dette efterfølgende drøftet, at lave mere åbne stande med alle uddannelser 
i Kolding a la præsenteret ved valg undervejs. Derudover reserveres lokaler fortsat til 
præsentation af uddannelser.). 
 

• Drøftelse af forslag til nyt studieintroducerende forløb for Erhvervsøkonomi, HA  
Forslag fra Torben Bager om nyt introforløb med mere vægt på faglighed. 
Modellen består i at de studerende om mandagen i introugen præsenteres for 
innovationsudfordringer fra udvalgte brancher/virksomheder og hen over ugen arbejder 
med ideer/projekter der kan give svar på disse udfordringer. De studerede udvikler 
ideerne i deres studiegrupper så de samtidig får udviklet deres relationer til hinanden 
både socialt og fagligt. Der deltager eksterne folk fra virksomheder/organisationer i 
lokalområdet. Indlejret i dette forløb introduceres semestrets 4 fag.  
Forløbet er tiltænkt at kunne afholdes på alle campusser, så det konkrete program for 
nogle af dagene kan variere fra campus til campus. Det er meningen at det er fælles 
finale på tværs af de enkelte campus. 
Studienævnet tog godt imod forslaget og vil gerne medvirke til dette ved introforløb i 
2012. 
 

• IT i uddannelserne (opfølgning på møde den 22. feb. med undervisere på IER). 
Jesper og Nikolai havde møde med undervisere på IER vedrørende brug af IT i 
undervisningen.  En af konklusionerne fra mødet var at samle op på mulighederne ved at 
snakke med underviserne omkring programmer, der aktuelt bruges i undervisninger 
og/eller ønskes brugt efterfølgende. Jacob Schlichter vil stå for denne del. 
En mulighed for at give studerende mulighed for bredere kendskab til brug af IT kan 
være at åbne op for at studerende udover den specifikke linje, kan følge IT fag, der 
udbydes på nogle af vores linjer, eks. Administrative Systemer (BSc.merc. Enin fag) og 
Informationssystemer (på cand.merc. BC). 
 

• Drøftelse af brug af sharepoint til digital mødeforberedelse i studienævnet 
Kirsten havde til mødet udarbejdet et Sharepoint, hvor man afprøvede mulighederne for 
at bruge en digital platform til mødeforberedelse af dispensationer i stedet for sager i 
printudgave. 
Studienævnet tog meget godt imod sharepointet og besluttede at forsætte med dette 
fremover. En stor fordel ved digitaliseringen via sharepoint er blandt andet mulighed for 
forberedelse før mødeafholdelsen, at kunne sortere/indexere efter sagstyper og 
uddannelsesområder, prioritere sager m.v. Derudover er der mulighed for at indskrive 
bemærkninger i filerne. 
Der var forslag til ændring i et par index, som Kirsten tilpasser. 
Der var stemning for at gå helt over til at bruge sharepointet til studienævnets øvrige 
punkter og dermed erstatte det nuværende community i BB. Kirsten arbejder videre med 
dette og ser på muligheder for at kunne kommentere m.v. på sager, som vi p.t. har i 
vores community. 
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• Evt. temamøde med nyligt dimitterede, aftagere og instituttets medarbejdere om 
forventninger til, hvad de studerende forventes at have af kompetencer efter endt 
studium. 
 
Studienævnet vurderede dette som meget relevant. I første instans vil Jesper snakke med 
Torben om at tage det med som et punkt på næste institutseminar.   

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

Punkter: 
Vi ønsker at der i Målestok skemaet flyttes 5 ECTS fra ”matematik, statistik og videnskabelig 
metode” ned til selvstændigt punkt ” videnskabsteori og metode”. 
Spørgsmål om jura er nødvendig i skemaet. 
 

5. Tilbagemelding til fakultetet vedr. instans, der foretager faglig vurdering. 
Ved merc: her er den koordinerende studieleder kontaktinstans 
Vores kontaktinstans er SNEKO (kontaktperson Kirsten) for cand.merc. aud og Designledelse 
(for cand.merc. aud. har Odense meldt tilbage at ovenstående også accepteres af dem). 
 

6. Drøftelse af forslag vedr. ændring af fagbeskrivelser for F12: 
• Eksamenstidspunkt for faget Innovation. 

De studerende ser det som en fordel, at der er eksamen umiddelbart efter fagets 
afslutning. Imødekommet af studienævnet. 

• Ændret fagbeskrivelse for Performance Measurement 
Ugeopgaver bør fastsættes (men eksamensform rettes ikke, da faget er i gangværende) 
 

7. Drøftelse af forslag til suppleringspakke for cand.merc. optag (sep. 12 og feb.13) 
SDU modulet fra Århus: 
Der er fra Erhvervsakademiet udarbejdet en valgfags/suppleringspakke, som de gerne vil tilbyde 
deres PBA studerende, der ønsker at læse cand.merc. linjer i Kolding (optag sep. 2012 og feb. 
2013). Denne pakke består af: 
Mikroøkonomi, 2 ECTS 
Økonomistyring, 2 ECTS 
Finansiering, 3 ECTS 
Øvelsesrække i økonomistyring og finansiering, 3 ECTS 
Studienævnet godkendte, at studerende der har taget denne fagpakke, ikke skal supplere med 
internt regnskab og organisation, 5 ECTS. 
 

8. Undervisningsevaluering Forår 2012 
Alle fag i semestret udtages til evaluering, og der evalueres efter afholdelse af eksamen, ligesom 
nu. Dermed får vi prøvet alle fag og evalueringsprocessen af. 
Jesper havde erfaring med, at flere undervisere havde kontaktet ham omkring 
evalueringsresultaterne og -processen. Dialoger har handlet om resultater af evalueringen og 
konsekvenser for faglig udvikling samt om ideer til udvikling af selve evalueringsprocessen. 

 
 
9. Dispensationer, formandsgodkendt (lukket punkt) 

• 12/1275: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden deltagelse i ordinær eksamen, 
Imødekommet 
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• 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. Sagen lukket, da 

ansøger er udmeldt. 
• 12/2225: Ansøgning om forlænget frist for bestået 1. årsprøve, BSc. Merc. Imødekommet. 
• 12/1300: Ansøgning om 4. gangs og 5. gangs forsøg, BSc.merc. Imødekommet. 
• 12/1104: Ansøgning om 4. gangsforsøg, Cand.merc. BC. Imødekommet. 
 
Eksamen udenfor ordinære terminer og deltagelse i reksamen: 
• 12/1104: Ansøgning om deltagelse i reeksamen u. deltagelse i ordinær eksamen, BSc.merc. 

merit. Imødekommet. 
 

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

cand.merc. Imødekommet. 
 
Vedrørende frist for aflevering af opgaver og speciale: 
• 12/1016: Ansøgning om forlængelse af frist for aflevering af speciale, cand.merc. IVU. 

Afslag i relation til begrundelse. 
• 12/2264: Ansøgning om accept af opgave afleveret efter frist. Tværf. Projekt 1, 

Designledelse. Opgave accepteret. 
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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. Imødekommet. 
• 12/1022: Ansøgning om at følge fag på andet campus, CM-Aud. Imødekommet. 
• 12/1026: Ansøgning om at måtte følge andet Strategi fag på SDU, cand.merc. IVU. 

Imødekommet. 
 

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

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

aud. Imødekommet. 
 
 

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

 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 

• 12/2363: Ansøgning om merit for suppleringsfag vedr. adgang til cand.merc. BC. Delvis 
imødekommet. 

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

• 12/1339: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag fra andet universitet, cand.merc. IVU. 
Godkendt. 

• 12/1008: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, cand.merc. IVU. 
Godkendt. 

• 12/1276: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, cand.merc. IVU. 
Godkendt. 

• 12/1341: ansøgning om merit for fag bestået på tidligere cand.merc. aud. fra ASB. 
Godkendt. 

• 12/1020: Ansøgning om merit for erhvervsøkonomiske supp. fag, cand.merc. aud. 
Godkendt. 

• 12/1030: Ansøgning om merit for fag bestået på Erhvervsøkonomi, HA fra andet universitet, 
BSc.merc. Enin. Godkendt. 

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

cand.merc. IVU. Godkendt. 
• 12/2409: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for fag på udlandsophold. 

Designledelse. Godkendt, der sættes krav om opfølgende opgave vedr. tværfagligt projekt 3. 
• 12/2271: Ansøgning om merit for udlandsophold. BSC.merc. Godkendt. 
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Tilmelding til undervisning og/eller eksamen efter ordinær frist. 
• 12/23258: Ansøgning om tilmelding efter frist. Undervisning F12. Imødekommet. 

 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 12/1307: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, MSc.SE. Supp. fag anvist. 
• 12/1020: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, cand.merc. IVU. Supp. fag anvist. 
• 12/2269: Faglig vurdering vedr. optagelse på Cand.merc. SL med P- ingeniør baggrund samt 

enkeltfag indenfor EØ. Supp. fag anvist. 
• 12/2351: Faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. linjer vedr. faget Organisation. Der 

forlanges ikke organisation. 
• 12/1020: Faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. IVU. Supp. med intern regnskab. 
• 12/2360: Faglig vurdering vedr. optagelse på Designledelse. Direkte adgang. 
• 12/1053: Faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. BC. Vi kræver videnskabsteori. 
• 12/1020: Vurdering vedr. mulig merit for EØ suppleringsfag. Afslag. 
• 12/2363: Faglig vurdering vedr.- optagelse på cand.merc. BC. Vi kræver videnskabsteori. 

 
 
 
 
10. Eventuelt 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  


