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Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Mandag den 2. juli 2012 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 25. maj 2012 

 
2. Meddelelser: 

• Dagsorden og referat for møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, den 21. 
juni 2012 

• Dagsorden og referat for møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, den 8. juni 
2012 

• Dagsorden og referat for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, den 22. 
juni 2012 

• Dagsorden og referat for møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, den 22. 
juni 2012 

• Referat fra møde i SAK, den 16. maj 2012 
• Indberetning af internationale betalere. 

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Udvikling af ny designtoning / linje (og mulige justeringer i nuværende linjer) 
• Samspil mellem vores uddannelser og over mod turisme (og mulige justeringer i 

nuværende linjer) 
• Opfølgning på studieintro forløb og program for Camp 
• Orientering fra studieledermøde den 12. juni 2012. 
• Opfølgning fra møde i den erhvervsøkonomiske studielederkreds den 12. juni 2012 

i. Mulig kommende adgangsbegrænsning på cand.merc. 
ii. Opdatering af beskrivelse af fleksible fag i studieordning for Bachelor i 

Erhvervsøkonomi, HA, jf. pkt. 7. 
iii. Dispensationspraksis vedr. sager omkring digitale eksamener 
iv. Status vedr. suppleringsfag 

• Opfølgning fra møde mellem erhvervsakademier og den EØ studieledergruppe, den 19. 
juni 2012. 

• Kommende fælles uddannelsesdag ultimo august 2012 
(tema: Hvordan skaber vi samspil mellem studiet og erhvervsøkonomiske praksis) 

• Kommende møde i det erhvervsøkonomiske aftagerpanel, primo sep. 2012 
 

4. Korrektur til Ug.dk (Uddannelsesguiden)  
 

5. Høring vedr. ændring i bilag for Meritordning fra 1.sep. 2012   
 

6. Evt. ændring i krav til supplering for adgang til cand.merc. aud fra 1.sep. 2013  
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7. Høring vedr. test til fleksible fag i studieordningen for Bachelor i Erhvervsøkonomi, HA 
 
 

8. Dispensationer, formandsgodkendt (lukket punkt) 
• 12-7245: Ansøgning om digital mundtlig eksamen, cand.merc. Imødekommet 
• 12-8231: Ansøgning om digital mundtlig eksamen, cand.merc. Imødekommet 
• 12-6706: Ansøgning om eksamen udenfor eksamensperiode, Bsc.merc. Imødekomnet 
• 12-6960: Ansøgning om aflevering af opgave i andet format pga. fejl ved formattering, 

Bsc.merc. Imødekommet. 
• 12-7829: Ansøgning om særlige prøvevilkår. DKØ, Imødekommet. 
• 12-7773: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist. Imødekommet 
• 12-7772: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist. Imødekommet. 

 
9. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

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

• Ansøgning vedr. 5. gangs eksamensforsøg, BSc.merc. 
• 12-8461: Ansøgning om 4. gangs eksamensforsøg, BSc.merc. 
• 12-8376: ansøgning om 4. gangs eksamensforsøg, cand.merc. 

 
Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 
• 12-7092: Ansøgning om deltagelse i reeksamen u. deltagelse i ordinær eksamen, BSc.merc. 
• 12-7774: Ansøgning om dispensation for eksamensforudsætninger, obl. opgave Regnskab 
• 12-7776: Ansøgning om anden frameldingsperiode for eksamen, Cand.merc. SE 
• 12-7867: Ansøgning om accept af opgave afleveret senere pga. fejlindleveret anden opgave, 

cand.merc. aud. 
• 12-8375: Ansøgning om deltagelse i reeksamen u. deltagelse i ordinær eksamen, Bsc.merc. 
 
Individuel besvarelse: 
• 12-6919: Ansøgning om individuel besvarelse, Tværfagl. Projekt 3. Designledelse 
• 12-7883: ansøgning om indivíduel besvarelse, Tværfagl. Projekt 3, Designledelse 
• 12-8274: ansøgning om individuel besvarelse, Tværfagl. Projekt 3, Designledelse 

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

• 12-6918: ansøgning om at måtte læse fag færdigt på Kolding. BSC.merc. 
 

Studieordning – vedr. studieaktivitet og kandidatspeciale 
• 12-6920: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, cand.merc.aud. 
• 12-8164: Ansøgning om godkendelse af plan for færdiggørelse, BSc.merc. 

 
 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 

• 12-7793: Ansøgning om merit for fag på HD, Bsc.merc.  
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• 12-8269: Ansøgning om merit fra udlandsophold, Bsc.merc. 
• 12-7789: Ansøgning om forhåndsmerit for fag på andet universitet, Designledelse 
• 12-7783: Ansøgning om merit for supp. fag fra andet universitet, cand.merc. aud. 
• 12-6913: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for suppl. fag taget på andet 

universitet. Cand.merc. SL 
• 12-7782: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for andet suppl. fag. Cand.merc. aud. 
• 12-7784: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for andet suppl. fag., cand.merc.aud. 
• 12-7199: Ansøgning om godkendelse af ændret forhåndsgodkendelse, BSC.merc. 
• 12-7785: Ansøgning om godkendelse af fag taget på andet campus, cand.merc. aud. 
• 12-6832: Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag, Designledelse. 
• 12-7881: Ansøgning om godkendelse af valgfag, Designledelse 
• 12-6752: Ansøgning om godkendelse af valgfag, Designledelse 
• 12-6922: Ansøgning om godkendelse af valgfag, Designledelse 
• 12-7083: Ansøgning om godkendelse af valgfag pp anden cand.merc. linje, 
 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 12-5551: Ansøgning om genvurdering af faglig vurdering, cand.merc. IVU 
• 12-5550: Ansøgning om genvurdering af faglig vurdering, cand.merc. IVU 
• 12-6769: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. SE 
• 12-7101: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. SE 
• 12-7140: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på Designledelse 
• 12-6921: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. aud. med 

udenlandsk baggrund 
• 12-8375: ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse cand.merc. SL el. IVU 

 
 
Vedrørende tilmelding efter frist: 

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


