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Dagsorden for møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Onsdag den 28. marts 2012 kl. 10.00- 15.00 i lokale 1.20 
 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 28. februar 2012 

 
2. Meddelelser: 

• Præcisering af 2 fakultære regler 
• Referat fra møde i studienævn for EØ i Slagelse, 5. marts 2012 
• Indkaldelse og referat fra møde i studienævn for EØ i Esbjerg, 8. marts 2012 
• Referat fra møde i studienævn for EØ i Sønderborg, 12. marts 2012 
• Dagsorden og tillægsdagsorden for møde i studienævn for EØ i Odense, 20. marts 2012. 

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Evaluering af Valg Undervejs den 29. feb. 2012 
• Planlægning af Åbent Hus, den 19. april 2012 
• Ændring af fagbeskrivelser F12 vedr. digital eksamen 
• Påbegyndende af planlægning af ny suppleringsmodel på cand.merc. aud. 
• Planlægning af proces vedr. vurdering af ansøgninger på Designledelse.  

 
4.  Høring vedrørende større åbningstid for tilmelding til undervisning. 

 
5. Adgang og supplering på merc. linjer i Kolding for de næstkommende to optag runder. 

 
6. Høring vedrørende cand.merc. adgangskrav fra sep. 2013 

 
7. Godkendelse af studieordning og adgangskrav for cand.merc. aud. fra sep. 2013 

 
8. Undervisningsevalueringer for E11 (lukket punkt) 

 
9. Godkendelse af fagbeskrivelser for E12 

 
 
10. Dispensationer, formandsgodkendt (lukket punkt) 

• 12-2879: Ansøgning om forlænget frist for aflevering af bachelorprojekt. Imødekommet. 
• 12-3880: Ansøgning om forlænget frist for aflevering af bachelorprojekt. Imødekommet. 
• 12-2992: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, BSc.merc. Enin 
• 12-2972: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, BSc.merc. Enin 
• 12-2885: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, BSc.merc. IB 
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11. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 
 
Vedrørende eksamensforhold: 
 
1. årsprøve og mere end 3 eksamensforsøg: 
• 12-2991: Ansøgning om forlængelse af frist for bestået 1. årsprøve. 
• 12-2995: Ansøgning om forlængelse af frist for bestået 1.årsprøve 
• 12-3243: Ansøgning om 5. eksamensforsøg i Bachelorprojekt, SPRØK 
 
Særlige prøvevilkår: 
• 12-2888: Ansøgning om særlige prøvevilkår, CM-IVU 
 
Individuel besvarelse: 
• 12-2584: Ansøgning om indiv. besvarelse i Organisation og ledelse, CM-SL 

 
 
Vedrørende uddannelsesforhold, fag, linjer og studieordninger: 
 
    Fag på andet campus end indskrevet på: 

• 12-3153: Ansøgning om skift af linje, BSc.merc. Enin 
 

Studieordning: 
• 12-2586:Ansøgning om godkendelse af plan for optag på CM-SE 

 
Valgfag, fag taget på andre semester m.v. 
• (p.t. ingen) 

 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 

• 12-3159: Ansøgning om endelig overførsel af merit. CM-SL 
• 12-2811: Ansøgning om endelig overførsel af merit fra udlandsophold. BSc.merc. 
• 12-3083: Ansøgning om merit for udlandsophold, BSc.merc. IB 
• 12-2997: Ansøgning om merit for udlandsophold, BSc.merc. IB 
• 12-3070: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc.merc. IB 
• 12-2993: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc.merc. IB 
• 12-2635: Ansøgning om merit fra udlandsophold, Designledelse 
• 12-2832: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, CM-SE 
• 12-2876: ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, CM-IVU 
• 12-3162: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, CM-IVU. 
• 12-2367: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, BSC.merc. 
• 12-3163: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, CM-IVU 
• 12-3242: Ansøgning om forhåndsmerit, Designledelse 
• 12-3244: Ansøgning om forhåndsmerit, Designledelse 
• 12-3245: Ansøgning om forhåndsmerit, Designledelse 
 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 12-2994: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, CM-IVU 
• 12-2887: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, Designledelse 
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• 12-2996: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. aud. 
• 12- 2834: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, CM-BC 
• 12-3158: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, CM-IVU 
• 12-2838: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse, CM-BC 
• 12-2870: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse, CM-Aud. 
• 12-3246: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, CM-SL 
• 12-3237: Ansøgning om faglig vurdering vedr. Optagelse, CM-Aud. 
• 12-3248: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, Designledelse. 

 
  
12. Eventuelt 
 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  


