
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding 

3. marts 2015 

 1 

  

 

Referat fra møde i  

 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Onsdag den 25. februar 2015 kl. 10.00- 14.00 i lokale 51.42 

 

Tilstede: Jesper Piihl, Elin Sørensen, Teit Lüthje, Christa Hansen Lorentzen, Mette Husum 

Dalstrup, Marianne Fræhr Thomsen og Lene Albæk Jensen  

 

Afbud: Line Lindblad Storm, Inge Langhave Jeppesen, Pernille Chramer Hansen og Kirsten Høg 

 

 

1) Godkendelse af referat fra møde 6. februar 2015  

Referat godkendt 

 

2)  Meddelelser: 

 

 Tilbud om ekstraordinær omprøve – Virksomhedens økonomi, HA Kolding 

 Aflevering 2 – VØ – studerende der har været til eksamen i faget sidste år 

 Fagbeskrivelsen for kandidatspecialet CMA 

 Linjeansvarlig for Business Controlling 

 Nyt på UFM – studerendes evaluering af vejledning om studievalg 

 Cand. merc. aud. deltid på efteruddannelsesmesse 

 International sommerskole i Kolding CSR management 

 Undervisningsevaluering fremover – studienævnets rolle og bidrag 

 Dagsordener og referater fra møder i de øvrige EØ studienævn 

 

Meddelelserne blev taget til efterretning. 

 

Jesper Piihl informerede om en henvendelse fra repræsentanter fra Deloitte og BDO. De 

ønskede et møde, hvor der blev informeret om tilrettelæggelse af cand. merc. aud. 

uddannelsen fra fuldtid til deltid samt de nye regler, der er gældende for uddannelsen.   

Mødet blev afholdt den 24. februar 2015. 

 

3) Studienævnets strategi og kvalitetsudvikling 

  

a) Profil/linje tilpasninger, blandt andet omkring censur 

Linjeansvarlig på Styring og Ledelse og International virksomhedsudvikling har anbefalet ekstern 

censur på faget Virksomhedprojektet.  

For Cand. merc. Business Controlling og Cand. merc. Aud. anbefaler de linjeansvarlige ekstern 

censur på Økonomistyring. 

Studienævnet er enig i disse anbefalinger, da det for faget Virksomhedsprojekt bl.a. er godt med den 

praktiske vinkel, som de eksterne censorer fra aftagerpanelet kan bidrage med i 

eksamenssituationen.  
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Der var meningsudvekling omkring den mulige reaktion fra studerende på, at nogle skal have 

ekstern censur til faget Økonomistyring mens andre ikke skal. Det forventes ikke at blive et 

problem. 

Der blev aftalt, at det løbende tages op, hvilke fag der skal have ekstern censur. 

 

Det blev vedtaget, at der i fagbeskrivelser fremover skal stå: 

Ekstern censur eller intern bedømmelse. Intern censur skal slettes. 

Eksamensformen er ikke afgørende for, om der skal være intern censur eller intern bedømmelse. 

Valg af intern censur afhænger af læredækningen og er en del af de personalemæssige overvejelser. 

Ved en eksamination med intern bedømmelse vil en forskningsleder, institutleder eller studieleder 

altid kunne beslutte at få en medbedømmer på.  

Forslag til intern bedømmelse for samlæste fag er sendt til Det Humanistiske Fakultet. 

 

b) Opsamling fra Kandidatmessen, den 18. februar 

Mette Husum Dalstrup fortalte, at messen var godt besøgt. Især Designledelse var efterspurgt. Der 

vurderes at have været mellem 50 og 60 til hver af oplæggene omkring CMSL, CMIV og DL, mens 

der til CMBC var omkring 40, ca. 20 til CMAUD og ca. 15 til CMSE. 

 

c) Linjeevaluering fra Styring og ledelse 

De studerende gav udtryk for, at de gerne ville have flere ryste sammen arrangementer. Derudover 

er læredækning på linjen diskuteret mellem Jesper Piihl og Ann Højbjerg Clarke. 

Studerende oplever forskelligt grundlag for faget hos medstuderende fra forskellige baggrunde. 

Dette påvirker læringsudbyttet. 

Der blev foreslået, at der i fagbeskrivelsen for faget skal tilføjes, at kendskab til begreber svarende 

til Grethe Heldbjergs bog Grøftegravning forudsættes. Mette Husum Dalstrup drøfter dette med 

fagansvarlig. 

 

d) Studiefremdriftsreformen – de første erfaringer.  

 

e) Justering af SE 

Efter gennemført samtale med de studerende (studenter evaluering) samt på baggrund af økonomien 

og selvevalueringen konstateres der, at der er behov for justeringer af cand. merc. Strategic 

Entrepreneurship.  

Linjeansvarlig Majbritt Rostgaard Evald har talt med Janne Liburd fra cand. negot. International 

Turisme og Fritidsmanagement, da samarbejde med Turisme vil kunne reducere omkostningerne.  

Der er ønske om at sammensætte et 5 ECTS fag ud af 3 udbudte fag på de to linjer. 

Det drejer sig om:  

Performance Measurements & Financial Planning (5 ECTS) erstattes af faget Research Methods, 

der kan samlæses med turisme. Samtidig justeres indholdet af faget Methods of Idea Evaluation, 

således det koordineres med indholdet af Research Methods. Samlet set vil det fokusere profilen 

yderligere mod den overordnede kompetencebeskrivelse og styrke de studerendes 

forskningsorienterede kompetencer. 

 

Om muligt ønskes ændringen gældende fra optag september 2015. Da der er tale om et forårsfag vil 

faget først blive udbudt forår 2016. 

Ændringen er ment som en forbedring af uddannelsen og vil blive sendt til skriftlig høring i 

studienævnet, da dette punkt ikke har været på dagsordenen. 
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Som en yderligere økonomisk besparelse foreslår Majbritt Rostgaard Evald, at faget Organisation 

bliver til et samlæst fag med Cand. merc. SL og IVU. Det vil betyde, at undervisningen i dette fag 

skal ændres til engelsk og er en overvejelse til profilbeskrivelserne til efteråret. 

Jesper Piihl finder det som en god idé at muliggøre samlæsning af faget. 

Marianne Fræhr Thomsen oplever, at studerende bevidst vælger fag, der undervises på engelsk fra. 

Foreslår, at der udbydes 2 obligatoriske fag, så de studerende får mulighed for at vælge. 

 

f) Internationale partnerskaber 

Diskuteres senere – skal være klar til juni 2015 

 

4) Fagbeskrivelser for efteråret 2015 

Jesper Piihl gør opmærksom på, at der fra E15 udbydes 2 entreprenør fag i stedet for 3. 

HA-GE – Entreprenørskab og erhvervsøkonomiske beslutninger 

HA-IB + HA-DF + HA-ENIN – Entreprenørskab og ledelse 

 

Generelle kommentarer til fagbeskrivelserne: 

- Camp 43 – skal ændres til camp ugen! 

- Intern censur – ændres til Intern bedømmelse 

- Vejleder – ændres til vejledning 

- Vigtigt at fremmøde fremgår af fagbeskrivelserne.  

- HA-Design og forretningsudvikling – valgfag for 4. sem. skal fremgå af fagbeskrivelserne 

- Studieophold, Internship – Vejledning (ikke vejleder) 

- Praktikophold – skal tilmelde sig Studieophold / Internship og opnå et læringsmål. Skal 

tilføjes under profil opbygning af linje. 

 

Liste over eksamensaktivitet i forbindelse med camp ugen skal udarbejdes og sendes til JPI.  

 

Fag vil ikke længere alene blive udbudt som valgfag udover enkelte fag, der retter sig mod 

særlige prioriteringer omkring arbejdsmarkedsparathed og internationalisering som 

Studieophold og Internationale feltstudier. De studerende skal dog fortsat have valgmuligheder 

under valgfag.  

Forskningslederne skal finde løsning på at få ressourcer til at vejlede de 300 kandidatspecialer i 

foråret. Dette kan bl.a. gøres ved at spare på ressourcerne til undervisning på valgfag. Den 

præcise udmøntning drøftes med institutleder og forskningsledere. 

 

Fagbeskrivelser for alle efterårets fag (med undtagelse af en enkelt, som er på vej) blev godkendt 

mod mindre revisioner (efterfølgende formandsgodkendelse): 

 

Virksomhedsetablering 

Virksomhedens økonomi-Kolding 

Virksomhedens information- og videnressourcer 

Værdiansættelse samt køb og salg af virksomheder  

Udvikling af forretningsideer 

SV Internationalt virksomhedssamarbejde  

Suppleringsfag i virksomhednes økonomi-Odense 

Suppleringsfag i Virksomhedens økonomi - Kolding 

Suppleringsfag i Organisation 

https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Suppleringsfag%20i%20virksomhednes%20%C3%B8konomi-Odense.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Suppleringsfag%20i%20Virksomhedens%20%C3%B8konomi%20-%20Kolding.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Suppleringsfag%20i%20Organisation.docx
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Suppleringsfag i internt regnskab 

Suppleringsfag i Finansiering 

Strategisk ledelse af vækstprocesser 

Strategi 

Skatteret-aud. 

Relations- og servicemarketing 

Rekonstruktionsret 

Regnskab 

Project Management  

Organizational English in a global context  

Organisation 

Organisation med videnskabsteori  

Økonomistyring 

Metode og metodevalg  

Koncernregnskab og -revision 

Kandidatspeciale, cand.merc.aud 

Kvantitative analyseredskaber 

Intra- and Entrepreneurship Theory and Policy med bud på vejledningstimer 

Internt regnskab økonomistyring og præstationsmåling 

Internationalt virksomhedssamarbejde  

Internationalization and growth 

International forretningsudvikling 

HRM  

Global handel og produktion 

Forandringsledelse 

Finansiering 

Finansiering og vækst (finansiering) 

Facilitering 

Erhvervsret 

Doing Entrepreneurship Research  

Designkommunikation 

Designanalyse  

Regnskab 

Suppleringsfag i internt regnskab 

Suppleringsfag i Finansiering 

Corporate Ethics 

Koncernregnskab og –revision 

Værdiansættelse samt køb og salg af virksomheder 

Corporate ethics 

Coaching 

Business to Business marketing 

Visuel analyse  

Virksomhedsprojekt 

https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Suppleringsfag%20i%20internt%20regnskab.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Suppleringsfag%20i%20Finansiering.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Strategi_fag_beskrivelse_til_2015.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Skatteret-aud.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Rekonstruktionsret.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Regnskab.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Project%20Management.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Organizational%20English%20in%20a%20global%20context.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Organisation.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Organisation%20med%20videnskabsteori.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/%C3%98konomistyring.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Metode%20og%20metodevalg.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Koncernregnskab%20og%20-revision.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/KA_DK-ALJkom+NKS-god%20odense.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Intra-%20and%20Entrepreneurship%20Theory%20and%20Policy%20med%20bud%20p%C3%A5%20vejledningstimer.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Internt%20regnskab%20%C3%B8konomistyring%20og%20pr%C3%A6stationsm%C3%A5ling.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Internationalt%20virksomhedssamarbejde%20E15.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Internationalization%20and%20growth.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/International%20forretningsudvikling%20-%20rettet%20version.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/HRM.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Global%20handel%20og%20produktion-fagbeskrivelse%202015.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Forandringsledelse%20HA.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Finansiering.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Finansiering%20og%20v%C3%A6kst%20(finansiering).docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Facilitering.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Erhvervsret%20CMA%202015.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Doing%20Entrepreneurship%20Research%20Med%20bud%20p%C3%A5%20vejledning.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Designkommunikation.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Designanalyse.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Corporate%20ethics.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Coaching.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-Fagbeskrivelser%20E15A/Business%20to%20Business%20marketing-%20Efter%C3%A5r15.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-%20Fagbeskrivelser%20E15B/Visuel%20analyse.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-%20Fagbeskrivelser%20E15B/Virksomhedsprojekt%20(2).docx
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Videnskabsteori og metode  

Tværfagligt projekt 

Supply Chain Management 

Studieophold 

Studieophold i virksomhed  

Participatory Innovation 

Kandidatspeciale Designledelse 

Internship 

Entreprenørskab og ledelse (entreprenørskab)  

Designproces  

Virksomhedsanalyse i internationalt perspektiv  

Videnskabelige Undersøgelsesprocesser  

Idea Generation 

Forandringsledelse (merc, kolding)  

Entreprenørskab og ledelse 

Co-creation 

Administrative systemer  

 

Studienævnets kommentarer til fagbeskrivelserne: 

Virksomhedsetablering:  

- Formål: skrevet i forhold til erhvervsliv, men ikke i forhold til uddannelsen som helhed eller 

progression med andre fag.  

Virksomhedens informationssystemer  

- Formål: Mangler information i forhold til hvorfor faget er vigtigt for uddannelsen som 

helhed samt progression /sammenhæng med andre fag 

- Der er ikke skema for læringsaktiviteter 

Metode og metodevalg.   

- Formål: mangler praksis relevans. 

Strategi:  

- Formål: Mangler information i forhold til hvorfor faget er vigtigt for uddannelsen som 

helhed samt progression /sammenhæng med andre fag 

Organizational English  

- Formål: Mangler information i forhold til hvorfor faget er vigtigt for uddannelsen som 

helhed samt progression /sammenhæng med andre fag 

- Der mangler skema for læringsaktiviteter 

- Titlen vil jævnfør profilbeskrivelsen blive ændret til ”Forretningsengelsk” 

Økonomistyring:  

- Formål: Mangler information i forhold til hvorfor faget er vigtigt for uddannelsen som 

helhed samt progression /sammenhæng med andre fag 

- Der mangler skema for læringsaktiviteter 

 

https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-%20Fagbeskrivelser%20E15B/Videnskabsteori%20og%20metode.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-%20Fagbeskrivelser%20E15B/Tv%C3%A6rfagligt%20projekt%203.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-%20Fagbeskrivelser%20E15B/Supply%20Chain%20Management.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-%20Fagbeskrivelser%20E15B/Studieophold.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-%20Fagbeskrivelser%20E15B/Studieophold%20i%20virksomhed.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-%20Fagbeskrivelser%20E15B/Participatory%20Innovation.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-%20Fagbeskrivelser%20E15B/Kandidatspeciale%20Designledelse.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-%20Fagbeskrivelser%20E15B/Internship.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-%20Fagbeskrivelser%20E15B/Entrepren%C3%B8rskab%20og%20ledelse%20(entrepren%C3%B8rskab).docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-%20Fagbeskrivelser%20E15B/Designproces.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-%20Fagbeskrivelser%20E15C/Virksomhedsanalyse%20i%20internationalt%20perspektiv.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-%20Fagbeskrivelser%20E15C/Videnskabelige%20Unders%C3%B8gelsesprocesser.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-%20Fagbeskrivelser%20E15C/Idea%20Generation.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-%20Fagbeskrivelser%20E15C/Forandringsledelse%20(merc,%20kolding).docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-%20Fagbeskrivelser%20E15C/Entrepren%C3%B8rskab%20og%20ledelse%20(entrepren%C3%B8rskab)%20E15_Mette.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-%20Fagbeskrivelser%20E15C/Co-creation.docx
https://dok.sdu.dk/sites/disken/FAGBESKRIVELSER/2015-%20Fagbeskrivelser%20E15C/Administrative%20systemer.docx
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Internt regnskab, Økonomistyring og præsentationsmåling.  

- Der mangler læringsaktivitetstimer.  

Doing entrepreneurship research  

- Der mangler læringsaktivitetsskema 

International forretningsudvikling  

- Formål mere specifikt. Hvordan er der sammenhæng med andre fag på IVU’en? (Udover 

rapportskrivning som kan bruges til specialet) 

Finansiering  

- Formål: Mangler information i forhold til hvorfor faget er vigtigt for uddannelsen som 

helhed samt progression /sammenhæng med andre fag 

- Det ligner der står skrevet, at de kan vælge at deltage i campen? Den er obligatorisk for alle.  

Finansiering og vækst  

- Formål: Mangler information i forhold til hvorfor faget er vigtigt for uddannelsen som 

helhed samt progression /sammenhæng med andre fag 

- Meget specifik info om campen  

Coaching 

- Der skal være 135 timer, men der er 150 

B2B  

- Skema over læringsaktiviteter mangler. 

SCM:  

- Mangler skema over læringsaktiviteter. 

Entreprenørskab og ledelse  

- Mangler skema med læringsaktiviteter 

- OBS: Entreprenørskab og erhvervsøkonomisk (med rødt ) skal henføres til entreprenørskab 

og ledelse.  

De fagansvarlige kontaktes omkring tilpasning af de respektive fagbeskrivelser. 

 

Der var ingen bemærkninger til fagbeskrivelserne for fællesfagene modtaget til høring. 

 

5) Studieordning for cand.merc.aud. heltidsforløb fra 1. sep. 2015 

Studieordningen for fuldtid skal være så rummelig, så den kan rumme studieordningen for deltid. 

Supplering skal bestås indenfor det første studieår.  
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6) Dispensationer  

Løbenr. Ansøgning Uddannelse Afgørelse 

6931 Eksamen udenfor eksamensperiode CM-IV Afslag 

7484 Studieordning, udd. bekendtgørelse CM-BC Imødekommet 

7482 Studieordning, udd. bekendtgørelse CM-BC Imødekommet 

6069 Studieordning, udd. Bekendtgørelse CM-BC Imødekommet 

7206 4. gangsforsøg (Organisation) CM-IV Imødekommet 

7114 4. gangsforsøg (VØ) HA-GE Imødekommet 

4931 Forhåndsmerit, DK (CBS) Designledelse Imødekommet 

7241 Merit, DK (SDU) CMA Imødekommet 

7223 4. gangsforsøg (TFP3) Designledelse Afslag 

6258 4. gangsforsøg (VØ) HA-GE Afslag 

6926 Deltagelse i omprøve (VØ) HA-EI Imødekommet 

6947 1.årsprøve HA-EI Imødekommet 

6940 Faglig vurdering, DL Designledelse Imødekommet 

6930 

5. gangsforsøg (Eksternt 

rapportering) CMA Imødekommet 

6917 

Forhåndsmerit, DK (AU 

sommerskole) Designledelse Imødekommet 

6437 Afleveringsfrist for speciale CM-IV Imødekommet 

6077 Forhåndsmerit, DK  Designledelse Imødekommet 

6183 Specialefrist pga barselorlov CM-IV Imødekommet 

6261 

Forhåndsmerit, DK (Fudan 

University) HA-GE Imødekommet 

6207 Eksamensbekendtgørelsen Designledelse Imødekommet 

6205 Eksamensbekendtgørelsen Designledelse Imødekommet 

6202 Merit, DK  Designledelse Afslag 

5735 Individuel/gruppe forsvar på speciale CM-BC Imødekommet 

5207 Eksamensbekendtgørelsen HA-IB Imødekommet 

5676 Merit, udland  HA-IB Imødekommet 

5564 Individuel/gruppe forsvar på speciale CMA Imødekommet 

5359 Studieaktivitetsregler i studieordning CM-IV Imødekommet 

5335 Eksamensbekendtgørelsen CM-SL Afslag 

4524 Individuel besvarelse HA-DF Imødekommet 
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75406 Dispensation fra 30 ECTS reglen HA-GE Imødekommet 

4528 Merit, udland  HA-IB Imødekommet 

4537 5. gangsforsøg (KA) HA-MERIT Imødekommet 

4940 Eksamensbekendtgørelsen  Designledelse Imødekommet 

4532 Eksamensbekendtgørelsen CM-SL Imødekommet 

4520 Merit, DK  CM-IV Imødekommet 

4946 Eksamensbekendtgørelsen  HA-GE Afslag 

4912 Genoptagelse af uddannelse CMA Imødekommet 

4538 Merit, DK  CMA Imødekommet 

4535 Merit, DK  CM-BC Imødekommet 

4526 Merit, DK  CMA Imødekommet 

4517 Kandidatspecialet afslutter CM-IV Imødekommet 

4515 Merit, udland (Jönköking University) CM-IV Imødekommet 

4513 Kandidatspecialet afslutter CM-IV Imødekommet 

3805 Merit, DK (SDU Odense) CM-BC Imødekommet 
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