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Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Mandag den 21. januar 2013 kl. 10.00- 14.00 i lokale S.20 
 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 17. december 2012 

 
2. Meddelelser: 

• Meddelelse fra Valgkontoret: Studienævnets medlemmer pr. 1.jan. 2013 
• Erhvervsøkonomi, HA linjer fra sep. 2013 godkendt i fakultetet 
• Beløb givet til cand.merc. intro forløb. 
• Let ændrede fagtitler på fag under Erhvervsøkonomi, HA-Design 
• Varsling af adgangsbegrænsning, meddelelse fra fakultetet. 
• Referat fra campusrådsmøde 21. nov. 2012 
• Dagsorden for møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 15. jan. 2013 
• Dagsorden for møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, 16. jan. 2013 
• Dagsorden for møde i Studienævns for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, 14. jan. 2013 
• Evt. andre meddelelser. 

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Valg undervejs, den 27. februar 2013. 
• Åbent Hus i Kolding, den 28. februar 2013. 
• Den nye Erhvervsøkonomiske linje i Design. 
• Adgangsbegrænsning på cand.merc. fra 2014 (se også punkt 4) 
• Tiltag for styrkelse af samspil med praksis. 
• Drøftelse af IT-anvendelse på vores uddannelser. Hvordan ser det ud fra vores 

studerendes vinkel? 
 
 

4. Høringer   
• Høring vedr. forslag til adgangsbegrænsning på cand.merc.  
• Høring vedr. udkast til nye adgangsbekendtgørelser 

 
 

5. Dispensationer, formandsgodkendt (lukket punkt) 
• 12-24309: Ansøgning om særlige eksamensforhold, CM-Aud. Imødekommet 
• 12-24310: Ansøgning om Indiv. Prøve, BSc.merc. Generel. Imødekommet 
• 13-172: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, BSc.Generel, Imødekommet. 
• 13-173: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, BSc.merc. Enin. Imødekommet. 
• 13-330: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, CM-IVU, imødekommet. 
• 13-412: Ansøgning om deltagelse i reeksamen, CM-SE, imødekommet. 
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6. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
Vedrørende dispensation fra studieaktivitetskrav i studieordning  
 
• 12-24313: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav i studieordning, 

Designledelse 
• 13-310: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav i studieordning, CM-IVU 
• 13-389: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav i studieordning, BSC.merc.Enin 
• 13-392: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav i studieordning, CM-AUD 
• 13-990: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav i studieordning, CM-AUD 
• 13-1079: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav i studieordning, CM-AUD 

 
 
Vedrørende eksamensforhold: 
 

1. årsprøve og mere end 3 eksamensforsøg: 
• 13-1220: Ansøgning om 5. eksamensforsøg /deltagelse i reeksamen i februar, 

BSC.merc.Generel 
 
Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 
• 13-390: Ansøgning om deltagelse i reeksamen, Designledelse 
• 13-930: Ansøgning om deltagelse i reeksamen, BSC.merc.Merit 
• 13-986: Ansøgning om accept af for sent afl. obl. opgave, Supp.fag i Internt regnskab 
• 13-987: Ansøgning om accept af for sent afl. obl. opgave, Supp.fag i Internt regnskab 
• 13-988: Ansøgning om accept af for sent afl. obl. opgave, Supp.fag i Internt regnskab 

 
Individuel besvarelse: 
• P.t. ingen. 

 
Særlige eksamensforhold: 
• 13-391: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, CM-AUD. 
• 13-1072: ansøgning om særlige eksamensvilkår, CM-AUD 

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

• 12-24311: Ansøgning om skift af obl. fag. CM-IVU. 
• 13-1078: Ansøgning om udvidelse af fag/ECTS på fag og uddannelse, Internship,CM-SE 
• 13-1231: Ansøgning om eksamen i valgfag før bestået EØ supp.fag, CM-AUD. 

 
Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen og andet vedr. speciale: 

• 13-1076: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, Designledelse 
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Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 
 

• 13-301: Ansøgning om merit for fag bestået på anden cand.merc. linje. 
• 13-388: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit på udlandsophold, CM-SE 
• 13-432: Ansøgning om merit for fag bestået på anden cand.merc. linje. 
• 13-717: Ansøgning om endelig merit fra udlandsophold, BSC.merc.Enin 
• 13-974: Ansøgning om endelig merit for udlandsophold, CM-IVU 
•  

 
Vedrørende valgfag og praktik: 
• 12-24312: Ansøgning om godkendelse af valgfag /studieophold,  DL 
• 13-935: Ansøgning om godkendelse af valgfag, Designledelse. 
• 13-1226: ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag på CBS, CM-SL 

 
 

Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 13-713: Ansøgning om faglig vurdering vedr. adgang til Designledelse 
• 13-718: Ansøgning om faglig vurdering vedr. adgang til reg.revisor/cand.merc. aud. 
• 13-964: Ansøgning om faglig vurdering vedr. adgang til cand.merc. aud. 
 

 
Vedrørende tilmelding efter frist: 

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


