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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Onsdag den 28. marts 2012 kl. 10.00- 15.00 i lokale 1.20 
 
Tilstede: Jesper Piihl, Elin Brandi Sørensen, Teit Lüthje, Josefine Munk Damgaard, Kirsten Høg 
 
Afbud: Nicolai Nyenstad Petersen, Anne Hougaard Rasmussen, Alexander Steen Christensen, Inge 
Langhave. 
 
Afbud for mødedeltagelse, men skriftlige kommentarer til dagsordenspunkterne i Sharepoint før 
mødet: Nicolai Nyenstad Petersen og Inge Langhave. 
 
Tilstede studieservice; Henny Voetmann, Mette Dahl Jensen, Marianne Fræhr Thomsen og Mette 
Marie Lanther 
 

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

Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

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. 
Alle meddelelser taget til efterretning. 

 
3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  

• Evaluering af Valg Undervejs den 29. feb. 2012 
Der var fra såvel studerende som uddannelses ansvarlige tilfredshed med arrangementet, 
der selvom enkelte tekniske svigt, fungerede bedre end de øvrige år. 
 

• Planlægning af Åbent Hus, den 19. april 2012 
Vi er i gang med detailplanlægning. Vi lægger op til samme procedure som de sidste år. 
 

• Ændring af fagbeskrivelser F12 vedr. digital eksamen 
Der skal nu altid afleveres skriftlige opgaver gennem SDU assignments for eksamener, 
hvor internetadgang er tilladt under eksamen. Der kan stadigvæk (men dette skal aktivt 
tilvælges i fagbeskrivelsen) afleveres håndskrevne noter. 
Kirsten tilretter de aktuelle fagbeskrivelser. 
 

• Påbegyndende af planlægning af ny suppleringsmodel på cand.merc. aud. 
Vi har i studieordningen til godkendelse, jf. punkt 7. lagt op til nye suppleringsfag for 
cand.merc. aud. fra 1.sep. 2013 for de suppleringsfag, der tilbydes i Kolding. I den 
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udstrækning det er muligt, vil suppleringsfagene kunne tilbydes på tværs for supplering 
mhp. optagelse på både cand.merc. og cand.merc. aud. Fagbeskrivelser for 
suppleringsfag skal godkendes i studienævnet senest marts 2013, men vi forventer at 
arbejde med dem i efteråret 2012. 
 

• Planlægning af proces vedr. vurdering af ansøgninger på Designledelse.  
 

Det ser p.t. ud til at vil passe med ansøgere, uden vi behøver at selektere. Skulle der 
være overskydende pladser, vil vi meddele optagelse, at de resterende pladser er efter 
først til mølle princippet for ansøgere, der opfylder adgangskriterierne. 
(der er primo april registreret 51 ansøgere til optag 1.sep. 2012.) 

 
 
4.  Høring vedrørende større åbningstid for tilmelding til undervisning. 

Studienævnets indstilling er, at frist for tilmelding til obl. fag kan være med en deadline op til 
semesterstart. Undtagelsen er valgfag, hvor studienævnet gerne vil fastholde den nuværende 
frist af hensyn til planlægning af forløb, endeligt udbud og lærerdækningsplanlægning. 
 

5. Adgang og supplering på merc. linjer i Kolding for de næstkommende to optag runder. 
I relation til at de erhvervsøkonomiske studienævn på tværs har vurderet de fremtidige krav til 
cand.merc. fra september 2013, har vores studienævn vurderet, at krav til supplering indenfor 
fagområdet organisation kan bortfalde for de næstkommende to optag sep. 2012 og feb. 2013 
gældende for PBA bachelorbaggrunde indenfor Int. Salg og markedsføring samt Finansiering. 
Kirsten tilretter information til web siderne. 
 
 

6. Høring vedrørende cand.merc. adgangskrav fra sep. 2013 
Studienævnet i Kolding godkender adgangskrav og oplæg til tekst i studieordning som 
fremsendt fra koordinerende studieleder. 
(efterfølgende godkendt af koordinerende studienævn den 28. marts samt fakultetet den 30. 
marts 2012). 

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

Godkendt af studienævnet (og efterfølgende af fakultetet den 30. marts 2012) 
 

8. Undervisningsevalueringer for E11 (lukket punkt) 
 

Studienævnet har været meget tilfreds med processen omkring evaluering dette semester, og det 
ændrede evalueringstidspunkt efter eksamensafholdelsen, har givet en helt anden indsigt i enkeltfag 
og forløb. Fokus er i større grad flyttet væk fra en popularitetsmåling af de enkelte undervisere til en 
helhedsvurdering af faget. 
 
På baggrund af studienævnets vurderinger af de enkelte fag, kan følgende punkter tages ud specielt 
som indsatser, som studienævnet vil se på, når de aktuelle enkelt fag udbydes igen E12: 

- Ændring af eksamensform i et specifikt fag 
- Forsøg med indsættelse af en delprøve midt i et fag for derigennem at sætte større fokus på 

fagets emner og lade de studerende se fagets niveau og eksamensforventningerne tidligere i 
forløbet. 
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- Revidering af litteratur i et fag. 
- Omlæggelse af undervisningsforløbet i et par fag 
- Generelt at have fokus på at forventningsafstemme tidligt i starten af et fag i relation til 

undervisningens opbygning og sammenhæng med eksamen. 
- Evalueringerne fra de mundtlige eksamener viser ofte et tidsmæssigt skred gennem dagen. 

Vi kan samtidigt konstatere, at de studerende også på tværs af fag værdsætter, at der er ro 
omkring et eksamensforløb, at ting er veltilrettelagte og der er struktur på tingene. 

 
 
9. Godkendelse af fagbeskrivelser for E12 

Specielle forhold:  
I eksamener med synopsis skal disse præsenteres under prøveform, og vi skal præcisere om der 

      er mulighed for genaflevering af (gruppe) synopsis ved reeksamen. 
 
Følgende fagbeskrivelser for E12 blev godkendt i studienævnet: 
 
Bachelor i Erhvervsøkonomi, HA (alle linjer): 
- Entreprenørskab og EØ beslutninger 
- Organisation med videnskabsteori 
- Entreprenørskab og ledelse 
- Finansiering, generel 
- Finansiering og vækst 
- Administrative systemer 
- Projektledelse 
- Relations- og servicemarketing 
- Global handel og produktion 
- Strategi 
- Videnskabsteori og metode 
- Strategisk ledelse af vækstprocesser 
- Virksomhedsanalyse i internationalt perspektiv 
- Forretningsengelsk 
- Strategisk regnskabsanalyse 
- Virksomhedsetablering 
- Studieophold i virksomhed 
- Videnledelse 
- Forandringsledelse 
- Regnskab 
 
Kandidatuddannelserne, cand.merc., cand.merc. aud. og Designledelse: 
- Internt regnskab, økonomistyring og præstationsmåling 
- Erhvervsret (fælles Odense, Kolding) 
- Koncernregnskab og –revision 
- Rekonstruktionsret 
- Skatteret (E12, Kolding+F13, Odense) 
- Designanalyse 
- Udvikling af forretningsideer 
- Visuel analyse 
- Tværfagligt projekt 1 
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- Tværfagligt projekt 3 
- Designkommunikation 
- Virksomhedens ressourcestyringssystemer 
- Supply Chain Management 
- Project Management 
- Internationalization and Growth 
- Intra- og Entrepreneurship Theory and Policy 
- Business to Business Marketing 
- Økonomistyring 
- Idea generation 
- International forretningsudvikling og global handel og produktion 
- Videnskabelige undersøgelsesprocesser 
- Strategi (eksamensform skal checkes) 
- Coaching og facilitering (det nye fag godkendt, men bør opdeles i 2 fag af hver 5 ECTS) 
- Ledelsespsykologi og HRM 
- Studieophold 
- Internationale feltstudier 
- Corporate Social Responsibility 
- Udvikling af nye forretningsideer 
- Innovationsprocesser i praksis 
- Salg og kunderelationer 
- Doing Entrepreneurship Research 
- Afh. Registreret revisor 
- Internship 
 
Suppleringfag: 
- Erhvervsøkonomisk suppleringsfag (cand.merc.aud) 
- Science Theory (summerschool, august 2012) 
- Suppleringsfag i organisation 
- Suppleringsfag i internt regnskab 
- Suppleringsfag i eksternt regnskab 
- Suppleringsfag i finansiering 
  
Der mangler endnu et par nye valgfag samt et enkelt fag for Designledelse. Disse fag forventes 
godkendt på mødet den 26. april 2012.  
 

 
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. Godkendt. 
• 12-2972: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, BSc.merc. Enin. Godkendt. 
• 12-2885: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, BSc.merc. IB. Godkendt. 
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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. Imødekommet. 
• 12-2995: Ansøgning om forlængelse af frist for bestået 1.årsprøve. Imødekommet 
• 12-3243: Ansøgning om 5. eksamensforsøg i Bachelorprojekt, SPRØK. Afslag. 
 
Særlige prøvevilkår, skrivning af opgaver: 
• 12-2888: Ansøgning om særlige prøvevilkår, CM-IVU. Imødekommet 
• 12-3371: Ansøgning om skrivning af opgave i gruppe på 3. Imødekommet. 
• 12-3368: Ansøgning om skrivning af opgave i gruppe på 3. Imødekommet. 
• 12-2269: Ansøgning om skrivning af opgave i gruppe på 3. Imødekommet. 
 
Individuel besvarelse: 
• 12-2584: Ansøgning om indiv. besvarelse i Organisation og ledelse, CM-SL. Imødekommet. 
 
Aflevering af opgave udenfor termin: 
• 12-3405: Ansøgning om aflevering af delopgave udenfor ordinær periode. Delopgave i 

Tværfagligt projekt 3. Imødekommet. 
 

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

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

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

 
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. Godkendt. 
• 12-2811: Ansøgning om endelig overførsel af merit fra udlandsophold. BSc.merc. 

Godkendt. 
• 12-3083: Ansøgning om merit for udlandsophold, BSc.merc. IB. Godkendt. 
• 12-2997: Ansøgning om merit for udlandsophold, BSc.merc. IB. Godkendt. 
• 12-3070: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc.merc. IB. Godkendt. 
• 12-2993: Ansøgning om merit fra udlandsophold, BSc.merc. IB. Godkendt. 
• 12-2635: Ansøgning om merit fra udlandsophold, Designledelse. Godkendt. 
• 12-2832: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, CM-SE. Godkendt. 
• 12-2876: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, CM-IVU. Godkendt. 
• 12-3162: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, CM-IVU. Godkendt. 
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• 12-2367: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, BSC.merc. Delvis 
imødekommet. 

• 12-3163: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, CM-IVU. Godkendt. 
• 12-3242: Ansøgning om forhåndsmerit, Designledelse. Godkendt. 
• 12-3244: Ansøgning om forhåndsmerit, Designledelse. Godkendt. 
• 12-3245: Ansøgning om forhåndsmerit, Designledelse. Godkendt. 
 
Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 12-2994: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, CM-IVU. Supp. fag anvist. 
• 12-2887: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, Designledelse. Adgang uden krav 

om supplering. 
• 12-2996: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse på cand.merc. aud. Supp. fag 

anvist. 
• 12- 2834: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, CM-BC. Direkte adgang. 
• 12-3158: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, CM-IVU. Supp. fag anvist. 
• 12-2838: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse, CM-BC. Supp. fag anvist. 
• 12-2870: Ansøgning om faglig vurdering vedrørende optagelse, CM-Aud. Supp. fag anvist. 
• 12-3246: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, CM-SL. Supp. fag anvist. 
• 12-3237: Ansøgning om faglig vurdering vedr. Optagelse, CM-Aud. Adgang uden supp. 
• 12-3248: Ansøgning om faglig vurdering vedr. optagelse, Designledelse. Ikke adgang, der 

skal suppleres på et givet fagområde til 45 ECTS. 
 
12. Eventuelt 
 
Elin orienterede om, at hun den 15. maj skal fortælle om Designledelse på Designskolen. Hun 
spurgte om det var en ide også at give instituttets ansatte en orientering på det næstfølgende 
institutseminar, hvilket studienævnet anbefalede. 
 
Jesper orienterede om drøftelser vedrørende en muligt kommende HA linje i Design samt en 
kandidatuddannelse i Entrepreneurship, der kan bygge ovenpå flere forskellige bachelorindgange 
som også eksempelvis Designledelse gør. 
 
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  


