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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

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

Tilstede: Jesper Piihl, Nicolai Nyenstad Petersen, Inge Langhave, Teit Lüthje, Elin Sørensen, 
Kirsten Høg 
 
Afbud: Anne Hougaard Rasmussen, Josefine Munk Damgaard, Alexander Steen Christensen 

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

Godkendt. 
 

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 
• Referat fra møde i studienævn for erhvervsøkonomi i Esbjerg, den 5. okt. 2012 
• Meddelelse fra fakultetet vedr. møde med eksamenskontoret 
• Internationale degree studerende - ansøgere efter 15. oktober. 
• Evt. andre meddelelser. 

Ovennævnte punkter blev taget ad notum. 
 

3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  
• Drøftelse af linjebeskrivelse for Erhvervsøkonomi, HA- Design 

Jesper præsenterede skitse over Design linjen med fællesfag, fleksible fag og 5 nye 
linjefag. Planen blev godkendt i den foreliggende skitseform. 
Der arbejdes videre med endelig udarbejdelse af linjebeskrivelse mhp. godkendelse på 
næste studienævnsmøde. Fagbeskrivelser for de nye specifikke linjefag vil også blive 
indkaldt mhp. godkendelse på næste møde. 
 

• Drøftelse af samspil med Negot. Turisme og fritidsmanagement 
Jesper nævnte møde med Marianne Ankjær omkring mulige samlæsningsmuligheder 
mellem Erhvervsøkonomi, HA og Bachelor Negot, når sidstnævnte uddannelse flytter til 
Kolding. Der er flere muligheder for samlæsning, herunder også nye fag. I første instans 
vil oplæg til fag på Negot og samlæsning med Erhvervsøkonomi, HA blive fremlagt i 
studienævnet for Negot.  
 

• Forslag om strukturændring af linjebeskrivelserne for linjerne International Business og 
Generel erhvervsøkonomi.  
I relation til tilpasning af bl.a. den nye linje i Design foreslås en semesterombygning af 
fagene Projektledelse og Internationalt Virksomhedssamarbejde mellem 2/3 semester. 
Godkendt i studienævnet. Kirsten tilretter de aktuelle linjebeskrivelser for de respektive 
linjer fra 1.sep. 2013. 
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•  Opsamling fra møde i den erhvervsøkonomiske studieledergruppe, den 10. okt. 2012 

Hoveddrøftelsen på mødet var følgende områder: 
i. Indsættelse af krav om bestået 1. årsprøve i meritordning. De meritstuderende 

skal som udgangspunkt følge fagene i 1-årsprøven (med enkelte undtagelser), og 
der har på nogle campusser været forsinkede studerende, der først er blevet fulgt 
op på i relation til studieordningens alm. bestemmelser.  
Studielederne var enige om at anbefale forslaget om krav om bestået 1.årsprøve 
til studienævnene.  
Der var almindelig tilslutning til forslaget fra eget studienævn. 
 

ii. Mundtlige gruppeprøver på kandidatspeciale og bachelorprojekt. 
Efter 1. høringsrunde om forslag til gruppeprøver, var der indkommet 
ændringsforslag omkring mulige mundtlige gruppeprøver med mulighed for 
individuel udprøvning, jf. pkt. 4. på dette studienævnsmøde. 
 

iii. Opfølgning på fælles intro camp på Erhvervsøkonomi, HA 
Fælles opfattelse af et positivt forløb. Man bør næste år overveje også et 
engelsksproget forløb i Sønderborg. 
 

iv. Opfølgning på møde med aftagerpanelet, jf. drøftelse på eget studienævnsmøde 
den 26. sep. 2012. 
 

4. Høring vedrørende afholdelse af gruppeprøver på kandidatspecialer og bachelorprojekt. 
 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding kan delvis imødekomme høringssvaret vedr. mundtlige 
(individuelle) gruppeeksamener. 
Det blev fra de studerende fremhævet – og tilsluttet af studienævnet – at hvis en studerende måtte 
ønske en individuel mundtlig eksamination af kandidatspeciale og bachelorprojekt, skal dette være 
muligt uden at skulle søge eller begrunde dette.  
(svar er den 30. okt. videresendt til det koordinerende studienævn.) 
 
Studienævnet kan på baggrund af ovenstående konklusion tilslutte sig den nævnte udsendte 
formulering vedr. mundtlige gruppeprøver, såfremt der tilføjes: 
Hvis den studerende måtte ønske en individuel mundtlig eksamination, er dette muligt. Besked 
omkring dette skal gives til (studieleder/ evt. studieservice). 
 
Vedr. eventuel konsekvens tilpasning på fagbeskrivelserne for kandidatspecialet for henholdsvis 
cand.merc. aud. og Designledelse: Det, det måtte ende med på fagbeskrivelsen for kandidatspecialet 
for cand.merc. vedr. gruppeprøver, rettes tilsvarende for cand.merc.aud. og Designledelse. 
 
5. Endelige eksamensdatoer for vintereksamen 2012/13. 

Vi har ikke fået tilbagemelding om endelige eksamensdatoer for alle vores uddannelser.  
Vi beder studieservice om fremsendelse. 
 
 

6. Foreløbige eksamensdatoer for sommereksamen 2013. 
Foreløbige eksamensdatoer for Erhvervsøkonomi, HA er tidligere godkendt. For øvrige 
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uddannelser beder vi studieservice om en fremsendelse. Lægges på Disken til skriftlig høring og 
evt. kommentarer, når oversigterne indkommer. 
 

7. Læseplaner for fag Forår 2013 
Foreløbige læseplaner for Erhvervsøkonomi, HA blev godkendt i studienævnet.  
For øvrige uddannelser beder vi studieservice om en fremsendelse. Lægges på Disken til 
skriftlig høring og evt. kommentarer. 
 

8. Revision af kompetenceprofiler 
Med henblik på at tilpasning 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. 

Godkendt. 
Vedr. designledelse: Vi skriver de tre ”del”profiler ud af kompetencebeskrivelsen. 
Vi konsekvensretter i studieordninger og linjebeskrivelser.  
(Vi har af fakultetet den 31. oktober 2012 fået oplyst, at fakultetet ikke vil kræve konsekvensrettelse i 
studieordninger. Efter hurtigt drøftelse med Anna og Jesper er holdningen, at vi ønsker at konsekvensrette 
for egne uddannelser, selvom det ikke mere er et fakultært krav. Begrundet i at der er entydighed i 
kompetencebeskrivelse fra studieordning til eksamensbevis. Vi rykker dog deadline for færdiggørelse til den 
1. feb. 2013 mvh KIH). 

 
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. 

Imødekommet. 
 
Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 
• 12-19954: Ansøgning om digital afholdelse af eksamen, Designledelse. Imødekommet 
• 12-20484: Ansøgning om accept af for sent indleveret opgave. Supp. fag, Imødekommet. 
• 12-20485: Ansøgning om deltagelse i eksamen udenfor termin, Designledelse, 

Imødekommet 
• 12-20486: Ansøgning om deltagelse i eksamen udenfor termin, Designledelse, 

Imødekommet 
 

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

 
Særlige eksamensforhold: 
• 12-20018: Ansøgning om særlige prøvevilkår, CM-IVU. Imødekommet, hvor det er relevant 

i relation til eksamensform. 
 

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. Imødekommet. 
 

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

fag anvist. 
 
Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen:: 

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

Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 
• 12-19907: Ansøgning om merit for fag bestået på andet universitet, CM-IVU. Godk. 
• 12-19972: Ansøgning om meritoverførsel af fag fra udlandsophold, Designledelse. Godk. 
• 12-19985: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc. IB. Godk. 
• 12-20010: Ansøgning om godkendelse af merit, Designledelse, Godk. 
• 12-20016: Ansøgning om forhåndsgodkendelses af fag på udlandsophold, BSc. IB, godk. 
• 12-20017: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag på udlandsophold, BSc. Enin, godk. 

På nær et enkelt fag. 
• 12-20057:Ansøgning om merit for suppleringsfag, Cand.merc. aud. Godk. 
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• 12-20005: ansøgning om merit for fag bestået på andet universitet. Godk. 
• 12-20487: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, BSc.IB, Godk. 
• 12-20384: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold, CM-SL, Godk. 
 
Vedrørende valgfag: 
• 12-19906: Ansøgning om skift af valgfag, Designledelse. Imødekommet. 
• 12-19973: Ansøgning om godkendelse af praktikophold/valgfag, Designledelse. 

Imødekommet. 
• 12-19983: Ansøgning om godkendelse af valgfag, CM-BC. Imødekommet. 

 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 12-19997: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. Henvist til koor. 

Studienævn. 
 

 
Vedrørende tilmelding efter frist: 

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


