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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Mandag den 2. juli 2012 kl. 10.00- 14.00 i lokale 1.20 
 
Tilstede: Jesper Piihl, Inge Langhave Jeppesen, Elin Sørensen, Teit Lüthje, Nicolai Nyenstad 
Petersen, Kirsten Høg 
 
Afbud: Anne Hougaard Rasmussen, Josefine Munk Damgaard, Alexander Steen Christensen 
 
Tilstede, studieservice (åbne punkter): Mette Dahl Jensen  

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

Godkendt 
 

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. 
• Udbud af engelsksproget HA-profil i Odense i Business Management 

 
Ovenstående dagsordener og referater taget ad notum. 
 

• Opfølgning på studieledermødet vedr. bachelorprojektet. Udsendt tekst vedr. 
”Administration af bachelorprojekter” 
Vi har en et par bemærkninger til oplæg og indhold. Dette er den 04.07.12 sendt til 
fakultetet. 

 
• Dimissionen den 29. juni 2012. 

Forløb godt. Vi fortsætter dimissionen og traditionen. 
 

3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  
• Udvikling af ny designtoning / linje (og mulige justeringer i nuværende linjer) 

Jesper og de involverede fagpersoner arbejder videre med oplæg med henblik på 
mulighed for indkaldelse af nye linjespecifikke fagbeskrivelser til linjen, sep. 2012. 
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• Samspil mellem vores uddannelser og over mod turisme (og mulige justeringer i 
nuværende linjer) 
Indledende sonderinger. 
 

• Marketing gruppen på IER har set på udbuddet af marketing på tværs af  de forskellige 
uddannelser /linjer. Og dette har givet anledning til forslag til ændringer i placering af 
fleks-fag. Forslaget vil indgå i arbejdet med. opbygning af fag i nye linjer jf. 
ovenstående to punkter. 

 
• Opfølgning på studieintro forløb og program for Camp 

Studieintroforløb den 30.-31. august. Jesper, Kent og Birgitte er ved sammen med 
tutorerne at få program sat op. 
Næstfølgende uge, CAMP med IDEA som udviklere. 
 

• Orientering fra studieledermøde den 12. juni 2012. 
Nyt redskab VUE- værktøj til udvikling af eksamensformer. Det ser spændende ud, og 
vi vil gerne arbejde med det i forbindelse med udvikling af vores fagbeskrivelser. 
Vi sender link med ud til VUE i forbindelse med indkaldelse af næste sæsons 
fagbeskrivelser og opfordrer de fagansvarlige til at vurdere deres eksamen for det 
respektive fag i relation til forslagene i VUE. 
Vi skal lave uddannelsesberetning. Beretningen forsynes fra statistikkontoret med data, 
derudover skal studielederne /uddannelserne selv lave beskrivelse af de respektive 
uddannelser.  Jesper kommer med oplæg, som drøftes med Inge og Elin for henholdsvis 
cand.merc. aud. og Designledelse. 
Kirsten oplyste at hun fra fakultetet er blevet bedt om et bidrag til 
uddannelsesberetningen vedr. den administrative koordinering. Hun sender også bidraget 
til Anna og Jesper omkring de uddannelser, de skal skrive beretning for. 
Frister for undervisningstilmelding: Der er lagt op til at undervisningstilmelding kan 
være åben helt frem til 1. oktober, dog således at der vil være mulighed for at sætte en 
frist for eks. valgfag.  
 

• Opfølgning fra møde i den erhvervsøkonomiske studielederkreds den 12. juni 2012 
Overvejelser om adgangsbegrænsning på cand.merc. Under dette skal vi hver især 
sætte tal for max. optag på vores respektive linjer. 
Equis akkreditering er i gang. Vi har fra fakultetet fået oplyst, at vi har fået grønt lyst 
til at gå i gang med forberedelserne til optagelsesproceduren.  Equis er rettet mod 
ledelses/management uddannelser, og blandt kriterierne lægges krav på at uddanne 
”hele” mennesker, med tilknytning til virksomheder, beskrivelse af, hvordan der 
arbejdes med etik, CSR m.v. Man overvejer at få CSR indskrevet i studieordningerne 
som en del af kompetencesammenkædningen. 
Kort drøftelse vedr. dispensationspraksis vedr. digitale eksamener. Udgangspunkt er, 
at der bliver søgt løsninger på dispensationer lokalt. 
Opdatering af beskrivelse af tekst for fleksible fag i studieordningen for 
Erhvervsøkonom, HA. (se pkt. 7) 
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• Opfølgning fra møde mellem erhvervsakademier og den EØ studieledergruppe, den 19. 
juni 2012. 
Pæn repræsentation fra de enkelte erhvervsakademier og uddannelser. Som opfølgning 
på de ”nye” adgangskriterier fra 1. sep. 2013 på cand.merc. og cand.merc. aud. drøftedes 
mulighed for supplerende valgfagstilbud eller ”suppleringspakker” til udbud på 
erhvervsakademierne for bedst mulig målretning mod en senere cand.merc. /cand.merc. 
aud. 
 

• Kommende fælles uddannelsesdag ultimo august 2012 
Tema: Hvordan skaber vi samspil mellem studiet og erhvervsøkonomiske praksis 
Som sidste år indbydes de EØ studenævns formænd og næstformand til 
uddannelsesdagen (indbydelse m. dato udsendes senere af Anna/Kirsten) 
 

• Kommende møde i det erhvervsøkonomiske aftagerpanel, primo sep. 2012 
Temaet fra uddannelsesdagen skal danne oplæg til drøftelse med aftagerne på det næste 
møde. 
 

 
4. Korrektur til Ug.dk (Uddannelsesguiden)  

Jesper snakker med Elin og Inge om Designledelse mhp. korrektur. Der er fra Anna indkommet 
forslag til tekst/korrektur vedr. Erhvervsøkonomi, HA og cand.merc.  
 

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

6. Evt. ændring i krav til supplering for adgang til cand.merc. aud fra 1.sep. 2013  
PBA i finansiering: Det vurderes at krav til virksomhedens økonomi er opfyldt (som ved merc.) 
Kirsten tilretter information på web. 
 

7. Høring vedr. tekst til fleksible fag i studieordningen for Bachelor i Erhvervsøkonomi, HA 
Studienævnet kan stå bag den nye tekst til fleksible fag. 
 

8. Ændring i fagansvar (godkendt.) 
Marketinggruppen har indsendt forslag om ændring i fagansvar, så faglighed og belastning 
matcher bedre. 
Nye fagansvarlige: Kvantitativ Markedsanalyse (Per F),  
International Virksomhedssamarbejde ( Kristin M). 
Godkendt af studienævnet. 

 
9. 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. Imødekommet 
• 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. 
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• 12-7773: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist. Imødekommet 
• 12-7772: Ansøgning om tilmelding til eksamen efter frist. Imødekommet. 

 
10. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

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

• 12-7174:Ansøgning vedr. 5. gangs eksamensforsøg, BSc.merc. Imødekommet 
• 12-8461: Ansøgning om 4. gangs eksamensforsøg, BSc.merc. Imødekommet. 
• 12-8376: Ansøgning om 4. gangs eksamensforsøg, cand.merc. Kan ikke imødekommes 

på foreliggende grundlag. 
• 12-8845: Ansøgning om 4. gangsforsøg, BSc.merc. Enin. Imødekommet betinget. 
• 12-8839: Ansøgning om 6. gangsforsøg, BSc.merc. Generel. Imødekommet. 

 
Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 
• 12-7092: Ansøgning om deltagelse i reeksamen u. deltagelse i ordinær eksamen, BSc.merc. 

Imødekommet. 
• 12-7774: Ansøgning om dispensation for eksamensforudsætninger, obl. opgave Regnskab. 

Den ene opgave accepteres som tilstrækkeligt. 
• 12-7776: Ansøgning om anden frameldingsperiode for eksamen, Cand.merc. SE. Afslag, for 

sen afmelding koster eksamensforsøg. 
• 12-7867: Ansøgning om accept af opgave afleveret senere pga. fejlindleveret anden opgave, 

cand.merc. aud. Afslag. 
• 12-8375: Ansøgning om deltagelse i reeksamen u. deltagelse i ordinær eksamen, Bsc.merc. 

Imødekommet. 
 
Individuel besvarelse: 
• 12-6919: Ansøgning om individuel besvarelse, Tværfagl. Projekt 3. Designledelse. 

Imødekommet. 
• 12-7883: Ansøgning om indivíduel besvarelse, Tværfagl. Projekt 3, Designledelse. 

Imødekommet. 
• 12-8274: Ansøgning om individuel besvarelse, Tværfagl. Projekt 3, Designledelse. 

Imødekommet. 
• 12-8613: Ansøgning om individuel besvarelse, Tværfagl. Projekt 3, Designledelse. 

Imødekommet. 
• 12-8869: Ansøgning om individuel besvarelse, Tværfagl. Projekt 3, Designledelse. 

Imødekommet. 
• 12-8544: Ansøgning om individuel besvarelse, Tværfagl. Projekt 3, Designledelse. 

Imødekommet. 
 

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. Imødekommet. 
• 12-8864: Ansøgning om at følge fag på andet semester. Virksomhedsprojekt. 

Imødekommet.  
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Studieordning – vedr. studieaktivitet og kandidatspeciale 
• 12-6920: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, cand.merc.aud. 

Imødekommet betinget. 
• 12-8164: Ansøgning om godkendelse af plan for færdiggørelse, BSc.merc. Taget til 

efterretning. Linjebetegnelse for uddannelsen udgår. 
• 12-8564: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, cand.merc. aud. 

Imødekommet betinget. 
 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 

• 12-7793: Ansøgning om merit for fag på HD, Bsc.merc. Merit anvist. 
• 12-8269: Ansøgning om merit fra udlandsophold, Bsc.merc. Godkendt. 
• 12-7789: Ansøgning om forhåndsmerit for fag på andet universitet, Designledelse. 

Godkendt. 
• 12-7783: Ansøgning om merit for supp. fag fra andet universitet, cand.merc. aud. Godkendt. 
• 12-6913: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for suppl. fag taget på andet 

universitet. Cand.merc. SL. Godkendt. 
• 12-7782: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for andet suppl. fag. Cand.merc. aud. 

Godkendt. 
• 12-7784: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for andet suppl. fag., cand.merc.aud. 

godkendt. 
• 12-7199: Ansøgning om godkendelse af ændret forhåndsgodkendelse, BSC.merc. Godkendt. 
• 12-7785: Ansøgning om godkendelse af fag taget på andet campus, cand.merc. aud. 

godkendt. 
• 12-6832: Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag, Designledelse. Imødekommet. 
• 12-7881: Ansøgning om godkendelse af valgfag, Designledelse. Imødekommet. 
• 12-6752: Ansøgning om godkendelse af valgfag, Designledelse. Imødekommet. 
• 12-6922: Ansøgning om godkendelse af valgfag, Designledelse. Imødekommet. 
• 12-7083: Ansøgning om godkendelse af valgfag pp anden cand.merc. linje, Godkendt. 
• 12-8869: Ansøgning om ændret forhåndsgodkendelse af merit på udlandsophold. Godkendt. 
• 12-8870: Ansøgning om ændret forhåndsgodkendelse af merit på udlandsophold. Godkendt. 
 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 12-5551: Ansøgning om genvurdering af faglig vurdering, cand.merc. IVU. Supp. krav 

nedsat i konkret sag. 
• 12-5550: Ansøgning om genvurdering af faglig vurdering, cand.merc. IVU. Supp. krav 

nedsat i konkret sag. 
• 12-6769: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. SE. Direkte adgang. 
• 12-7101: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. SE. Direkte adgang. 
• 12-7140: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på Designledelse. Direkte adgang. 
• 12-6921: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. aud. med 

udenlandsk baggrund. Suppleringsomfang anvist. 
• 12-8315: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse cand.merc. SL el. IVU. 

Suppleringsomfang anvist. 
• 12-8566: Ansøgning om revurdering af faglig vurdering vedr. adgang til cand.merc. SL eller 

IVU. Nuværende suppl. vurderes som tilstrækkelig. 
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Vedrørende tilmelding efter frist: 

• P.t. ingen  
 
Andet: 

• Ansøgning om tilskud til deltagelse i studietur /Internationale feltstudier. 
Imødekommet med tilskud efter aftale med IER. 
 

 
11. Eventuelt 
 
Kommende møder i studienævnet i efteråret 2012: 
 
Tirsdag den 21. august, kl. 10-14 
Onsdag den 26. september kl. 10-15 
Torsdag den 25. oktober kl. 10-14 
Fredag den 23. november kl. 10-14 
Mandag den 17. december kl. 10-14 
  
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  
 
 
 
 
 
 


