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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Onsdag den 26. september 2012 kl. 10.00- 15.00 i lokale 2.51 
 
Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Elin Sørensen, Anne Hougaard Rasmussen, Nicolai Nyenstad 
Rasmussen, Alexander Steen Christensen, Josefine Munk Damgaard, Kirsten Høg 
 
Afbud: Inge Langhave. 
 
Tilstede, Studieservice: Mette Dahl Jensen 

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

Godkendt 
 

2. Meddelelser: 
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, den 15. aug. 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 Odense, den 18. sep. 2012 
• Referat fra møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, den 3. sep. 2012 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, den 18. sep. 2012 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, 2. okt. 2012 
• Dagsorden for møde i studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse, den 2. okt. 2012 
• Fagbeskrivelser godkendt i fakultetet. 
• Opdateret beskrivelse af praksis for bachelorprojekter 
• Udmelding fra fakultetet 21. sep. 2012 vedr. administrative enheder 
Ovenstående punkter blev taget ad notum. 
 
• Orientering fra fakultetet vedr. ny eksamensbekendtgørelse. 

Vi er ikke forpligtiget til at tilbyde omprøve ved eksamensbetingelser, men fakultetet 
henstiller til, at vi tilbyder det. 
 
 

3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  
Evaluering af studiestart (alle uddannelser og linjer) og ny camp. 
Erhvervsøkonomi, HA: 
Det generelle indtryk er, at det har været nogle gode introdage, med en blanding af både 
praktiske og faglige informationer. Den lidt kortere intro var god, de studerende oplever 
ellers at få rigtig mange informationer på kort tid. Vi skal måske overveje at lave lidt 
flere sociale arrangementer næste år, og studieservice bør være tilstede i auditoriet ved 
velkomst, så de forskellige hold vises videre til den faglige studiestart. 
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Campen: Langt de fleste studerende var glade for campen og mener, at vi skal gentage 
den næste år. Enkelte ting bør ændres: mange studerende havde oplevet, at den 
undervisning, der ellers skulle have været afholdt i camp ugen, var flyttet til den 
næstfølgende uge, der så blev meget undervisningstung, man burde have fordelt disse 
timer bredere over semestret.  
De meritstuderende var ikke målgruppe for campen, men en del studerende ville godt 
have deltaget, da de jo læser deres fag sammen med de øvrige erhvervsøkonomi, HA 
studerende. Da campen er knyttet op til entreprenørskabsfaget, som de meritstuderende 
er fritaget for, skal der tænkes anderledes, hvis de meritstuderende skal have mulighed 
for at deltage.  
Med hensyn til gruppedannelse på campen har nogle studerende udtrykt ønske om at 
komme i gruppe med studerende fra egen linje. De kan godt se pointen i at lære 
studerende fra andre linjer at kende – men foreslår at ”storgrupperne” sammensættes 
med grupper fra hver enkelt linje. 
RUS turen: Der var mange flere studerende, der havde tilmeldt sig, end der plejer, så 
noget af logistikken kom ikke til at passe helt, men ellers godt indtryk af turen. 
 
Josefine tilbød at være den, der koordinerede studiestart næste år, hvilket studienævnet 
tog imod med glæde. 
 
Designledelse: 
Elin var meget godt tilfreds med studiestart forløbet på Designledelse. Hun havde blandt 
andet med udgangspunkt i uddannelsens tværfaglighed ladet de studerende svar på 
spørgsmål omkring hvad ledelse er, hvad tværfaglighed m.v. og ladet svarene indgå i en 
efterfølgende drøftelse på holdet. 
 

• Opstart af junior mentor 
Vi har fået penge fra dekanpuljen til udvikling af junior mentor ordning. Vores to faglige 
vejledere er tæt tilknyttet projektet. Vi er p.t. i gang med at lave en brochure om 
ordningen, der udsendes til både potentielle mentorer (alumner) og mentee. 
 

• Opsamling fra fælles uddannelsesdag den 23. august 
Mødets deltagere var studienævnenes formænd og næstformænd, og temaet for dagen 
var i år praksiskompetencer.  Der blev som konklusion på dagen listet en række 
kompetenceområder, som efterfølgende blev brugt som løftestang for drøftelserne på 
møde med aftagerpanelet den næstfølgende uge. 
 

• Opsamling fra møde i den erhvervsøkonomiske studieledergruppe, den 23. august 
På mødet drøftedes blandt andet den nye eksamensbekendtgørelse, og om denne gav 
anledning til ændring omkring gruppeprøver ved de større opgaver som bachelorprojekt 
og kandidatspeciale. Konklusionen blev, at man vil sende forslag i høring (jf. senere 
punkt på dette møde) omkring evt. mundtlig gruppeprøve /indiv. skriftlig rapport / visa 
verce eller valgfagmulighed mellem de to muligheder. 
Derudover var der enighed om at stramme op omkring aflevering af vejlederaftale for 
bachelorprojekter. Krav om afleveret vejlederkontrakt foreslås indsat som en 
eksamensbetingelse i den fagbeskrivelse for F13, der sendes til høring i studienævnene. 
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• Opsamling fra møde med det erhvervsøkonomiske aftagerpanel, den 19. september. 

Et positivt indtryk af dagen og drøftelserne på mødet, der fulgte op med uddybning og 
supplering i relation til de praksiskompetencer, som studienævnet lagde frem.  
Opsamling på tilbagemeldinger vedr. praksiskompetencer fra aftagerpanelet: fag og 
fagligheder blev prioritet meget højt tillige med it færdigheder.  Udlandsophold kom 
også højt på listen. 
Som udløber af punktet vedr. IT kompetencer har Jesper snakket med den 
linjeansvarlige for CM-Business Controlling /Bent om at lave en undersøgelse af, hvilke 
(IT) kompetencer, der efterspørges i annoncer for controllere for på den måde at få et 
klarere billede af, hvor højt IT kompetencer prioriteres i jobs. 
 
Aftagerpanelet var derudover meget interesseret i, at vi tog salg op som fag, evt. som 
linje, hvis dette måtte være muligt. Som opsamling på det sidste punkt vil man tage 
punkt vedr. salg op på næste møde i aftagerpanelet, og man vil i de erhvervsøkonomiske 
miljøer have fokus på muligheder for (nye) fag og indgange til fagområdet salg. 
   

• Muligt tilskud til introfest for nye studerende på cand.merc. 
 
Formanden har bevilget tilskud til introfest på cand.merc. Samlet ramme for tilskuddet 
2.240 til nedbringelse af deltagerbetaling og dækning af faste omkostninger. 
Arrangementet udløste et samlet tilskud på 908,00 kr. 
 

• Udvikling og tilpasning af cand.merc. aud.  
Der er drøftelser i gang vedrørende en mulig cand.merc. aud. i Slagelse. Tidshorizont er 
ikke på plads, igangsætning vil afhænge af, hvor hurtigt, man får forskningsmiljøet 
bygget op.  
Det koordinerende studienævn ser det som centralt, at der skal være en 
forskningstilknytning, da det er en væsentlig del af det at være et universitet. 
 
Vi går i gang nu på det primært administrative plan med at reformere studieordningen 
for cand.merc. aud. pr. 1.sep. 2013, med en opdeling som på bachelor i 
Erhvervsøkonomi, HA med fællesfag, fleksible fag og frie fag/valgfag. 
 
Erhvervsøkonomi, HA - Design 
Vi arbejder videre med vores tidligere grundmodel, nye og linjespecifikke fag tænkes 
indenfor Skitsering og designproces, Ledelse af designproces, Organisation og Design, 
Designjura, Cocreation design samt evt. Entreprenørskab og designvirksomheds 
økonomi. 4 af linjens fag tiltænkes samlæst med Designkultur og økonomi. 
Vi tager i overskrift (ej specificeret i enkeltfag) linjen med i forbindelse af revidering af 
vores bachelor brochure til brug ved studiepraktik /brobygning. 
 
Mulig Erhvervsøkonomi linjen på engelsk fra 1. sep. 2014 
(kunne være IB). Jesper arbejder sammen med linjeansvarlige og institut videre med 
ideen. 
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BA/Cand.negot i Kolding starter i Kolding 1.sep .2013. 
Jesper har drøftelser i gang med studielederen for Negot vedr. fælles 
samlæsningsmuligheder med Erhvervsøkonomi, HA linjerne i Kolding. 
 
Turisme området  
Da turisme området flytter til Kolding, vil dette give nogle potentielle nye 
samlæsningsmuligheder med blandt andet Strategic Entrepreneurship.  
 

4. Drøftelse vedrørende afholdelse af gruppeprøver på kandidatspecialer. 
Studienævnet er tilfreds med den nuværende formulering i specialet om at der er mulighed for 
en skriftlig gruppeprøve, med indiv. mundtligt forsvar.  
 

5. Spørgsmål til efterårets undervisningsevaluering, Efterår 2012 
 

Studienævnet udarbejdede på mødet en liste med aktuelle spørgsmål til undervisningsevaluering 
Efterår 2012.  Da det dette semester ikke er muligt at evaluere efter eksamensafholdelse er 
tidligere spørgsmål vedr. eksamensform ikke medtaget. Man ønsker alle fag evalueret. 
 
Studienævnet ser det væsentligt at man fremover selv kan evaluere på ønsket tidspunkt, 
eksempelvis en evaluering efter afholdelse af eksamen. 
 
(Kirsten har efterfølgende sendt listen til Anne Ravn med studienævnets note omkring ønske om 
bl.a. fleksibelt tidspunkt for evaluering. Jeg har fået tilbagemelding fra A.R. den 4. okt. om, at 
det forventes, at systemet på sigt kan klare den ønskede fleksibilitet i timing af udsendelse af 
spørgeskemaer. ) 

  
 
6. Undervisningsevaluering – fag, Forår 2012. 

Evalueringerne af fagene Forår 2012 er generelt gode. Studienævnet har i et par fag har givet 
kommentarer til eksamensformen i faget i relation til fagets opbygning og indhold. Opfølgning 
på spørgsmål omkring eksamensformen er implementeret i de nye fagbeskrivelser for de 
respektive fag til godkendelse Forår 2013, jf. punkt 7. 
 
 

7. Fagbeskrivelser for fag, Forår 2013 
 
Følgende fag for foråret 2013 blev godkendt: 
- Arbejdsret 
- (Bachelorprojekt, DK /UK - videresendt svar til koordinerende studienævn) 
- Controlling og ledelsesprocesser 
- Klynger og netværk i et praktisk perspektiv (nyt valgfag, CM) 
- Ekstern rapportering 
- Eksternt regnskab 
- (Erhvervsjura - videresendt svar til Koordinerende Studienævn) 
- Forbrugeradfærd og kvalitativ metode 
- Form, betydning og værdi 
- Forretningsudvikling 
- Generationsskifte i juridisk belysning 
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- Human Ressource Management 
- Innovations- og projektledelse 
- Interkulturel kommunikation, kultur og ledelse 
- International erhvervsjura 
- International marketing management 
- Internationalt virksomhedssamarbejde 
- Kandidatspeciale, cand.merc. aud. 
- Kandidatspeciale, Designledelse 
- Koncernbeskatning og international skatteret 
- Kvantitative optimeringsmetoder 
- Markedskommunikation 
- Marketing  
- Methods of Idea Evaluation 
- Organizing and Entrepreneurship Facilitation 
- Performance measurement and financial planning 
- Skatteret (bachelor) 
- Strategi 
- Studieophold 
- Suppleringsfag i eksternt regnskab 
- Suppleringsfag i marketing 
- Tværfagligt projekt 2 
- Udvidet årsregnskab 
- Videnskabelige undersøgelsesprocesser 
- Videnskabsteori og metode, supp. fag for cand.merc.aud. 
- Videnskabsteori og metode, supp. fag. Cand.merc. 
- Virksomhedens informationssystemer 
- Virksomheders globale lokalisering (nyt vangfag, CM) 
- Virksomhedsprojekt 
- Controlling og intern revision  
- Designmetode  
- Erhvervsøkonomiske ledelsesredskaber 
- Forhandlings- og salgsteknik (ændret fag, tidl. forhandlingsteori) 
- Kvantitativ markedsanalyse 
- Ledelse (nyt fag på cand.merc.) 
- Network, resources and entrepreneurship strategy 
- Produktionsstyring 
- Revisionsteori, version Kolding 
- Strategisk organisationsdesign (nyt valgfag, CM) 

- Innovation  
 

Til fag, hvor der måtte være ønske om mulighed for ændret eksamensform ved reeksamen: 
Såfremt studienævnet godkender fagbeskrivelsen skrives: Eksamensformen kan ændres ved 
reeksamen. Beslutning om en evt. ændring træffes af fagansvarlig. En ændring meldes i givet fald 
ud umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb. 
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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. 
• 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. Imødekommet 
• 12-18783: Ansøgning om forlænget frist vedr. 1.årsprøve. Imødekommet 
• 12-19281: ansøgning om forlænget frist vedr. 1.årsprøve. Imødekommet. 
• 12-19134: Ansøgning om forlænget frist vedr. 1.årsprøve. Imødekommet 
• 12-18947: Ansøgning vedr. forlænget frist for 1.årsprøve. Imødekommet 
 
Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 
• 12-17356: Ansøgning om deltagelse i reeksamen, CM-AUD. Imødekommet 
• 12-18388: Ansøgning om accept af indleveret opgave, Designledelse. Imødekommet 
• 12-18767: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden delt. i ordinær eksamen, CM-IVU. 

Imødekommet. 
• 12-18888: Ansøgning om eksamination i tidligere pensum. Afslag 
• 12-18894: Ansøgning om accept af indl. opgave, tværfagl. Projekt 2, Imødekommet. 
• 12-18893: Ansøgning om accept af indl. opgave, tværfagl. Projekt 2, Imødekommet. 
• 12-18892: Ansøgning om accept af indl. opgave, tværfagl. Projekt 2, Imødekommet. 

 
 
Individuel besvarelse: 
• 12-18219: Ansøgning om individuel besvarelse, Designledelse. Imødekommet 
• 12-18603: Ansøgning om individuel besvarelse, Designledelse. Imødekommet 
• 12-19133: Ansøgning om andet sprog ved eksamen, Designledelse. Imødekommet 
 
Særlige eksamensforhold: 
• 12-18150: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, CM-SL. Imødekommet 
• 12-18748: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, CM-SL. Imødekommet. 

 
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. Imødekommet 
• 12-18392: Ansøgning om at følge fag på andet campus, Skatteret, CM-AUD. Imødekommet 
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Studieordning – vedr. studieaktivitet og kandidatspeciale 
• 12-18181: Ansøgning og godkendelse af plan for færdiggørelse af uddannelse, BSc. merc. 

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

 
Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen:: 

• 12-17350: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, CM-AUD. Afslag 
• 12-18750: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, CM-BC. Afslag 

på det foreliggende grundlag 
 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 

• 12-17364: Ansøgning om merit i forbindelse med genoptagelse af uddannelse, CM-SL. 
Godkendt 

• 12-18177: Ansøgning om merit for supp. fag taget på andet universitet, CM-AUD. 
Godkendt 

• 12-18179: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for udlandsophold, BSC.merc. 
Enin. Godkendt. 

• 12-18435: Ansøgning om merit fra udlandsophold, CM-IVU. Godkendt 
• 12-18891: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for udlandsophold. Godkendt. 
• 12-18889: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for udlandsophold. Godkendt. 
• 12-18521: Ansøgning om merit for fag fra andet universitet, Designledelse. Godkendt 
• 12-18524: Ansøgning om merit for fag bestået på andet linje. BSc.merc. Godkendt 
• 12-18528: Ansøgning om merit for supp.fag, CM-AUD. Godkendt. 
• 12-18611: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit af fag. Godkendt. 
• 12-18617: Ansøgning om merit for fag bestået på andet universitet, BSc.merc.Enin. 

Godkendt. 
 
Vedrørende valgfag: 
• 12-18217: Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag, CM-BC. Godkendt. 

 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 12-18216: Ansøgning om faglig vurdering vedr. adgang til Designledelse. Afslag. 
• 12-18606: Ansøgning om faglig vurdering vedr. adgang til cand.merc. Ikke krav om 

marketing 
• 12-18618: Ansøgning om faglig vurdering vedr. adgang til Designledelse. Afv. svar 
• 12-18752: Ansøgning om faglig vurdering vedr. adgang til Designledelse. Adgang uden 

supp. 
 
Vedrørende tilmelding efter frist: 

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


