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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Fredag den 6. februar 2015 kl. 10.00- 14.00 i lokale 51.43 
 
Tilstede: 
Jesper Piihl, Teit Lüthje, Inge Langhave, Line Lindblad Storm, Mette Husum Dalstrup, Christa 
Hansen Lorentzen, Pernille Chramer (fra pkt. 4) Lene Albæk Jensen og Kirsten Høg. 
 
Afbud: Elin B. Sørensen. 
 

 
1) Godkendelse af referat fra møde 13. januar 2015  

Referat godkendt. 
 

2)  Meddelelser: 
 

• Godkendelse af formand, næstformand samt indstilling af studieleder 
• Ændring af dato for omprøve i fag 
• Håndtering af kandidatoptag i STADS-DANS 
• Kandidatmessen 2015 – plakater og stande 
• Kursus for nuværende og kommende instruktorer 
• Mail fra Eksamenskontoret til alle studerende berørt af studiefremdriftsreformen 
• Ruteplan til gymnasierne omkring information om åbent hus 
• Udkast til rammer for projekt supplerende optagelseskriterier fra 2017 
• Svar på forespørgsel vedr. afholdelse af fag indenfor personalejura 
• Check af studiestartprøve- deltagelse 
• Cand.merc.aud. deltid- studieordning og bilag godkendt i fakultetet. 
• Opdateret version af FAQ vedr. eksamensprotokoller. 
• Dagsordener og referater fra møder i de øvrige EØ studienævn 

 
Kandidatmessen: Mette, Line og Kirsten deltager. Vi er i gang med at genoptrykke brochurer til 
messen samt Åbent Hus. 
Åbent Hus: Vi præsenterer cand.merc.aud. deltid sidst på dagen på Åbent Hus. 

 
3) Studienævnets strategi og kvalitetsudvikling 

  
a) Profil /linje evalueringer 

Vi har haft en udbytterig runde med linje/undervisningsevalueringer, enkelt mangler endnu. 
På baggrund evalueringerne på Erhvervsøkonomi, HA – Design og forretningsudvikling 
vil vi konkret ændre (evt. omskifte) fagbeskrivelserne for af Strategisk designjura og 
Codesign. 
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Fra cand.merc. International Virksomhedsudvikling synes de studerende, at det er en god 
profil, men at navnet ikke helt passer til de fag, der udbydes. Der er eksempelvis innovation 
som fag på profilen, som ikke fremgår af profilbeskrivelsen. 
På Erhvervsøkonomi, HA- Generel erhvervsøkonomi blev der fra de studerende foreslået 
mere struktur på instruktorforløbene. 
På Erhvervsøkonomi, HA- Entreprenørskab og innovation havde virksomhedskontakten 
natuligt meget plads i evalueringen. Fra snakken med de studerende blev det konkluderet, at 
vi kan tydeliggøre forventningerne omkring hvad de studerende skal lave i virksomheden i 
relation til en given akademisk opgave ved at udarbejde en standard dagsorden til et møde 
med virksomhederne, hvor man nærmere kan præsentere hvilke fag og projekter, som de 
studerende skal udarbejde med udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra 
virksomhederne. 
Det blev også fra denne linjeevaluering noteret, at titlen giver en ide omkring, at man skal 
være iværksætter eller ønske at blive en iværksætter for at følge linjen, men iværksætteri er 
kun en del af linjens fokus.  
Fra evalueringen fra cand.merc. - Strategic Entrepreneurship præsenterede den 
profilansvarlige opbygningen og spurgte ind til tilbagemelding omkring faglig progression. 
De studerende oplever ikke problemer med progression i forløbet, men savnede et større 
udbud af engelsksprogede valgfag. Man kan overveje at lade nogle af vores nuværende 
valgfag udbyde på engelsk, så de kan følges på tværs af alle 4 cand.merc. profiler. 
 
Der blev også fra evalueringerne noteret fag, som der kan være brug for at se på, når 
fagbeskrivelsen for det aktuelle fag skal godkendes igen. 
 

b) Studerende og vejledning på kandidatspecialer det kommende år 
Jesper redegjorde for, at man delvis på grund af studiefremdriftens kommende krav om 
tilmelding til specialet på specifikke tidspunkter, vil skulle have mange flere studerende end 
tidligere år gennem specialeforløbet her i 2015, hvilket vil sætte krav til 
vejledningsressourcer. Han har derfor skrevet ud til de studerende, der efter 
normalstudieplanen skal i gang med specialet, om at melde tilbage vedrørende emne, 
vejleder m.v. Der vil også i marts ske en udsendelse (fra eksamenskontoret) til forsinkede 
studerende, hvor man i studienævnet jo vil følge op omkring en snarlig igangsætning af 
specialet, for de studerende, der alene måtte mangle dette. 
 
 

c) Projekt vedrørende supplerende optagelseskriterier-notat og eksempler på spørgsmål 
Vi har meldt kriterier ind til fakultetet. 
 

d) Kriterier for adgangsbegrænsning for Erhvervsøkonomi, HA i Kolding 
Jesper meddelte, at han som opfølgning fra sidste studienævnsmøde har meddelt kriterier 
ind til fakultetet. 
 

e) Opfølgning i relation til studieledermøde den 29. januar 2015 
 
For specialerne har vi reglen om, at eksamen skal afholdes på SDU /den enkelte campus, 
og det var til drøftelse om dette skulle være en generel regel for alle eksamener. 
Konklusionen var, at regler ikke laves om, da det vil være svært at lave fællesregler i 
relation til uddannelsernes og fagenes forskellighed. 
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Der var ligeledes til drøftelse efter en henvendelse fra Studiekontoret, om flere 
eksamenssnyd sager og samtaler kunne gennemføres decentralt.  

 
Det har tidligere været drøftet, at der på tværs af campusser og institutter har været 
forskellig praksis og ressourcer afsat til studiestart forløb.  
Der vil fremover komme et nye sæt af særlige krav omkring studiestart (delpolitik for 
studiestart), der vil være fælles for fakultetet. Større ændringer forventes først gennemført 
fra 2016 studiestart.  
 
Exam-monitor: 
Der var fra de studerende i studienævnet flere spørgsmål til meddelelsen om, at 
eksamensmonitor indføres her fra marts 2015. Holdningen var, at man standard som 
studerende bliver sat under mistanke og bliver overvåget i en eksamenssituation. 
Jesper sagde, at man havde fået oplysning om, at brug af eksamensmonitor har været drøftet 
og imødekommet fra datatilsynet og studenterorganisationer. 
 
Spørgsmål fra Christa om, hvem der checker de billeder, som programmet tager gennem 
forløbet.   
Jesper svarede, at SFEO har oplyst, at programmet primært er tænkt præventivt, men at 
billeder også kan anvendes til at bevise, at der faktisk ikke har fundet eksamenssnyd sted.  
 
Mette Husum Dalstrup spurgte til sikkerhed for, at programmet ikke kunne være på en 
studerendes PC efter endt eksamen, og spurgte ligeledes til, om man kunne sige nej til at få 
programmet installeret på egen PC og i stedet få tilbudt en låne PC under eksamen.  
 
 

f) Opfølgning i relation til det EØ studieledermøde, den 29. januar 2015. 
 
Nogle af ovenstående punkter blev også drøftet på det EØ studieledermøde, blandt omkring 
studiestart. 
Derudover blev drøftet mulighed for at få ledighedstal opdelt mere campusvis, da initiativer og 
opfølgning på i relation til job og virksomhedskontakter ofte sker på lokalt niveau. Tanken er at 
få kørsel af beskæftigelse fordelt på linjer og profiler. 

 
 

4) Fagbeskrivelser for efteråret 2015 
 
De indkomne fagbeskrivelser blev princip godkendt, men da alle fagbeskrivelser ikke blev 
kommenteret på mødet, vil der blive samlet op for alle fagbeskrivelser for E15 på det 
næstkommende møde i studienævnet. 
 
Man drøftede specielt kandidatspecialet for cand.merc.aud. i relation til de ændringer, som Inge 
havde foreslået. Hun nævnte, at hun havde prøvet at gennemskrive fagbeskrivelsen tekstligt 
bedre omkring indhold, formål og sigte. Omkring forhold vedrørende tilmelding m.v. vil 
cand.merc.aud. beskrivelsen følge principperne i cand.merc. fagbeskrivelsen. 
 

 3 



Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding 
16. februar 2015 

 
Kirsten skriver denne fagbeskrivelse igennem og sender den i høring i Odense (øvrige fællesfag 
på cand.merc aud. er allerede sendt i høring). 
 
 

5) Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde (er medtaget under pkt. 6) 
 

 
6) Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
 
Løbenr. Ansøgning: Uddannelse: Afgørelse: 
3795 Merit, DK (SDU Odense) CM-BC Imødekommet 
3604 4. gangsforsøg (VØ) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
3450 4. gangsforsøg (Bachelorprojekt) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
855 4. gangsforsøg (Finansieringl) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 

3184 
4. gangsforsøg (Intern regnskab, økonomistyring og 
præsentationsmåling) CM-Aud Imødekommet 

3170 4. gangsforsøg (Finansiering) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
774 4. gangsforsøg (VØ) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
3264 4. gangsforsøg (VØ) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
764 4. gangsforsøg (VØ) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
516 4. gangsforsøg (VØ) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
3086 4. gangsforsøg (Supply Chain Management) CM-BC Afslag 
3077 4. gangsforsøg (VØ+organisation) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
2849 4. gangsforsøg (VØ) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
1524 4. gangsforsøg (VØ) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
646 Afleveringsfrist for speciale CM-IVU Imødekommet 
14-75699 Eksamensbekendtgørelsen Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
3472 Deltagelse i reeksamen Designledelse Imødekommet 
1507 Eksamensbekendtgørelsen Designledelse Imødekommet 
2019 Eksamensbekendtgørelsen Erhvervsøkonomi,Enin Imødekommet 
837 Eksamensbekendtgørelsen CM-IVU Imødekommet 
3479 Kandidatspecialet afslutter CM-Aud Imødekommet 
3424 Kandidatspecialet afslutter CM-Aud Imødekommet 
2224 Merit, DK (CBS) Erhvervsøkonomi,IB Imødekommet 
1404 Merit, udland (Vestfold University College, Argentina) Erhvervsøkonomi,IB Imødekommet 
2105 Afleveringsfrist for speciale CM-Aud Imødekommet 
2368 Afleveringsfrist for speciale CM-Aud Imødekommet 
14-56372 Afleveringsfrist for speciale CM-Aud Imødekommet 
14-18662 Studieaktivitetsregler i studieordning CM-BC Imødekommet 
4011 Merit, DK (SDU Odense) CM-Aud Imødekommet 
3726 Merit, udland (Dublin) CM-SE Imødekommet 
3709 eksamen udenfor eksamensperiode Designledelse Imødekommet 
3728 4. gangsforsøg (VØ) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
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3818 Studieordning, udd. bekendtgørelse CM-Aud Imødekommet 
3066 4. gangsforsøg (Økonomistyring) CM-BC Imødekommet 
3465 Deltagelse i reeksamen Designledelse Imødekommet 
3440 Deltagelse i reeksamen Designledelse Imødekommet 
3453 Deltagelse i reeksamen Designledelse Imødekommet 
14-1184 Forhåndsmerit, DK (CBS) Erhvervsøkonomi,IB Imødekommet 
3227 4. gangsforsøg (VØ) Erhvervsøkonomi,Enin Imødekommet 
3180 Faglig vurdering, DL, (Teknoantropologi) Designledelse Ikke adgang 
502 4. gangsforsøg (Virksomhedens økonomi) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
2288 Merit, DK (Aarhus universitet) CM-BC Imødekommet 
1766 Merit, DK (Deakin University, Australien) Erhvervsøkonomi,Enin Imødekommet 
1738 4. gangsforsøg (VØ) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
858 Genoptagelse af uddannelse CM-Aud Imødekommet 
 
 
 
 
7) Eventuelt 

 
 
Kirsten Høg     Jesper Piihl 
Studienævnssekretær    Studienævnsformand 
 
 

 5 


