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Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 

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

 
2. Meddelelser: 

• Dagsorden for møde i studienævn for erhvervsøkonomi i Odense, den 23. oktober 2012 
• Referat fra møde i studienævn for erhvervsøkonomi i Slagelse, den 2. oktober 2012 
• Meddelelse fra fakultetet vedr. møde med eksamenskontoret 
• Internationale degree studerende - ansøgere efter 15. oktober. 
• Evt. andre meddelelser. 

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Drøftelse af linjebeskrivelse for Erhvervsøkonomi, HA- Design 
• Drøftelse af samspil med Negot. Turisme og fritidsmanagement 
• Forslag om strukturændring af linjebeskrivelserne for linjerne International Business og 

Generel erhvervsøkonomi. 
• Opsamling fra møde i den erhvervsøkonomiske studieledergruppe, den 10. okt. 2012 

 
 

4. Høring vedrørende afholdelse af gruppeprøver på kandidatspecialer og bachelorprojekt. 
 

5. Endelige eksamensdatoer for vintereksamen 2012/13. 
 

6. Foreløbige eksamensdatoer for sommereksamen 2013. 
 

7. Læseplaner for fag Forår 2013 
 

8. Revision af kompetenceprofiler 
Med henblik på at tilpasse disse til eksamensbeviser fra januar 2013. 
Gældende for: 
Cand.merc. aud.  
Designledelse  
Erhvervsøkonomi, HA linjerne: Generel, IB og Enin 
Cand.merc. linjerne: SL, IVU, BC og SE. 

 
9. Dispensationer, formandsgodkendt (lukket punkt) 

• 12-20005: Ansøgning om merit for fag bestået på andre linjer. Godkendt. 
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10. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
Vedrørende eksamensforhold: 
 
1. årsprøve og mere end 3 eksamensforsøg: 
• 12-20059: Ansøgning om udvidet frist for bestået fag på 1.årsprøve, BSc. Generel 
 
Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 
• 12-19954: Ansøgning om digital afholdelse af eksamen, Designledelse. 

 
Individuel besvarelse: 
• 12-20014: Ansøgning om individuel skrivning af opgave, Designledelse. 

 
Særlige eksamensforhold: 
• 12-20018: Ansøgning om særlige prøvevilkår, CM-IVU 

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

• 12-20013: Ansøgning om godkendelse af fag, med andet ECTS, cand.merc. 
 

Studieordning – vedr. studieaktivitet og kandidatspeciale 
• 12-20064: Ansøgning om plan for gennemførelse efter gl. ordning, HA-Generel 

 
 
Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen:: 

• 12-20003: Ansøgning om at kandidatspeciale ikke afslutter uddannelsen, CM-BC 
 

Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 
• 12-19907: Ansøgning om merit for fag bestået på andet universitet, CM-IVU. 
• 12-19972: Ansøgning om meritoverførsel af fag fra udlandsophold, Designledelse 
• 12-19985: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc. IB 
• 12-20010: Ansøgning om godkendelse af merit, Designledelse 
• 12-20016: Ansøgning om forhåndsgodkendelses af fag på udlandsophold, BSc. IB 
• 12-20017: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc. Enin 
• 12-20057:Ansøgning om merit for suppleringsfag, Cand.merc. aud. 
 
Vedrørende valgfag: 
• 12-19906: Ansøgning om skift af valgfag, Designledelse. 
• 12-19973: Ansøgning om godkendelse af praktikophold/valgfag, Designledelse 
• 12-19983: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-BC 

 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 12-19997: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. 
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Vedrørende tilmelding efter frist: 

• P.t. ingen  
 
11. Eventuelt 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  


