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Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Onsdag den 26. september 2012 kl. 10.00- 15.00 i lokale 1.20 
 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 21. august 2012 

 
2. Meddelelser: 

• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, den 18. sep. 2012 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, den 10. sep. 2012 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, den 3. sep. 2012 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, den 18. sep. 2012 
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, den 21. august 2012 
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, den 10. sep. 2012 
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, den 15. aug. 2012 
• Fagbeskrivelser godkendt i fakultetet. 
• Evt. andre meddelelser. 

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Evaluering af studiestart (alle uddannelser og linjer) og ny camp 
• Ansøgning til dekanpuljen om midler til udvikling af mentorordning 
• Opstart af junior mentor 
• Opsamling fra fælles uddannelsesdag den 23. august 
• Opsamling fra møde i den erhvervsøkonomiske studieledergruppe, den 23. august 
• Opsamling fra møde med det erhvervsøkonomiske aftagerpanel, den 19. september. 
• Muligt tilskud til introfest for nye studerende på cand.merc. 
• Udvikling og tilpasning af cand.merc. aud. studieordning fra 1.sep. 2013 

 
 

4. Drøftelse vedrørende afholdelse af gruppeprøver på kandidatspecialer. 
 

5. Spørgsmål til efterårets undervisningsevaluering, Efterår 2012 
 

6. Undervisningsevaluering – fag, Forår 2012. 
 

7. Fagbeskrivelser for fag, Forår 2013 
 
 

8. Dispensationer, formandsgodkendt (lukket punkt) 
• 12-17353: Ansøgning om alternativt valgfag, BSc.merc. – Generel, Imødekommet. 
• 12-17354: Ansøgning om alternativt valgfag, CM-SE, Imødekommet 
• 12-17923: Ansøgning om alternativt valgfag, Imødekommet. 
• 12-17927: Ansøgning om alternativt valgfag, Imødekommet. 
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• 12-18390: Ansøgning om alternativt valgfag, CM-SE, Imødekommet. 
 

 
9. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
Vedrørende eksamensforhold: 
 
1. årsprøve og mere end 3 eksamensforsøg: 
• 12-17347: Ansøgning om 4. eksamensforsøg i kandidatspeciale, CM-IVU 
 
Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 
• 12-17356: Ansøgning om deltagelse i reeksamen, CM-AUD. 
• 12-18388: Ansøgning om accept af indleveret opgave, Designledelse 
• 12-18767: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden delt. i ordinær eksamen, CM-IVU 
 
Individuel besvarelse: 
• 12-18219: Ansøgning om individuel besvarelse, Designledelse. 
• 12-18603: Ansøgning om individuel besvarelse, Designledelse. 
 
Særlige eksamensforhold: 
• 12-18150: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, CM-SL 
• 12-18748: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, CM-SL 

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

• 12-17385: Ansøgning om skift af linje, BSc. merc. 
• 12-18392: Ansøgning om at følge fag på andet campus, Skatteret, CM-AUD. 

 
Studieordning – vedr. studieaktivitet og kandidatspeciale 
• 12-18181: Ansøgning og godkendelse af plan for færdiggørelse af uddannelse, BSc. merc. 

Syddansk Elite. 
• 12-18520: Ansøgning om godkendelse af plan for studieforløb, CM-SL. 

 
Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen:: 

• 12-17350: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afsluttet uddannelsen, CM-AUD 
 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 

• 12-17364: Ansøgning om merit i forbindelse med genoptagelse af uddannelse, CM-SL 
• 12-18177: Ansøgning om merit for supp. fag taget på andet universitet, CM-AUD 
• 12-18179: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for udlandsophold, BSC.merc. 

Enin. 
• 12-18435: Ansøgning om merit fra udlandsophold, CM-IVU. 
• 12-18521: Ansøgning om merit for fag fra andet universitet, Designledelse. 
• 12-18524: Ansøgning om merit for fag bestået på andet linje. BSc.merc. 
• 12-18528: Ansøgning om merit for supp.fag, CM-AUD. 
• 12-18611: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit af fag. 
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• 12-18617: Ansøgning om merit for fag bestået på andet universitet, BSc.merc.Enin 
 
Vedrørende valgfag: 
• 12-18217: Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag, 

 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 12-18216: Ansøgning om faglig vurdering vedr. adgang til Designledelse. 
• 12-18606: ansøgning om faglig vurdering vedr. adgang til cand.merc. 
• 12-18618: Ansøgning om faglig vurdering vedr. adgang til Designledelse. 
• 12-18752: Ansøgning om faglig vurdering vedr. adgang til Designledelse. 

 
 
Vedrørende tilmelding efter frist: 

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


