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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 10.00- 14.00 i lokale 31.40. 
 

Tilstede: 
Jesper Piihl, Teit Lüthje, Line Lindblad Storm, Mette Husum Dalstrup, Inge Langhave (fra kl. 
12.30), Lene Albæk Jensen og Kirsten Høg 
 
Afbud: Elin Sørensen, Pernille Chramer Hansen og Christa Hansen Lorenzen 
 
Tilstede, Studieservice, åbne punkter: Stine Poulsen-Larsen 
 

1) Godkendelse af referat fra møde 25. september 2015  
Godkendt 
 

2)  Meddelelser: 
 

• Afleveret ansøgning om dispensation fra det koordinerende studienævn vedr. mulighed 
for papiraflevering af bachelorprojekter. 

• Referat fra studieledermødet, den 10. september 2015 
• Dagsorden for studieledermøde den 22. oktober 2015 
• Initiativer omkring optag og samarbejde med Optagelse 
• Procedure for endelig merit og skabeloner for hyppigt forekommende 

studienævnsafgørelser 
• Referat fra datoplanlægningsmøde mellem fagmiljøer og Studieservice, Kolding den 30. 

september 2015 
• Meddelelse fra fakultet om, at håndtering af nedskrivningskravet for fag i forbindelse 

med barsel, nu kan foretages af Eksamenskontoret. 
• Godkendte fagpakker for udlandsophold, efterår 2015 
• Opfølgning og information fra fagansvarlig på Kvantitative analyseredskaber vedrørende 

(ikke) brug af Maple. 
• Svar vedrørende entreprenørskabskurser på SDU forår 2015 
• Svar fra fakultetet vedr. dispensation til papiraflevering af specialer på cand.merc.aud. 

og Designledelse. 
• Dagsordener og referater fra møder i de øvrige EØ studienævn 
• Eventuelt andre meddelelsespunkter 

 
Kort drøftelse vedrørende eksamenskontorets udmelding om, at de kan varetage den administrative 
overførsel af endelig merit. I informationen omkring dette, vil studienævnet anbefale, at ”opfordres 
til” at søge forhåndsmerit, erstattes af ” skal søge” forhåndsmerit.  
 
Spørgsmål omkring ændringen af Kvantitative analyseredskaber, 1.del til, at ”Maple” ikke mere 
skal anvendes som redskab under eksamen. Kirsten oplyste, at faget er et fællesfag, og hun har 
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snakket med den fagansvarlige, der har sagt, at de studerende gerne må henvende sig til ham. 
Fagansvarlig har ligeledes snakket med underviserne på de enkelte campusser. 
Forslag fra Teit til at eksamen i Virksomhedens globale lokalisering får eksamen over to dage i 
forhold til holdets størrelse. 
Studieservice går videre med dette. 

 
3) Studienævnets strategi og kvalitetsudvikling: 

  
a) Camp 44 Get Closer 

De sidste detaljer skulle være på plads. 
 

b) Studiepraktik i den igangværende uge. 
Vi har oplevet en lidt mindre tilslutning end de tidligere år. Vi spørger campusrådet omkring 
tilslutningen på de øvrige bacheloruddannelser, der udbydes fra campus Kolding.  
 

c) Plan for eventuelle ændringer i studieordninger og profil/linjebeskrivelser, der skal 
godkendes på næstkommende november møde. 
Kirsten oplyste, at væsentlige ændringer i studieordninger og profil/linjebeskrivelser vil 
skulle godkendes på næste møde /november i studienævnet for rettidigt at kunne blive 
videresendt til fakultetet. Vi har p.t. Designledelse som udviklingsprojekt. Derudover kan 
det i relation til drøftelse vedrørende valg af sprog drøftes, om man vil ændre 
profilbeskrivelsen for Strategic Entrepreneurship (til mulighed for eksamen på dansk) samt 
de øvrige dansksprogede profiler til mulig undervisning/eksamen på engelsk. 
 

d) Vedrørende arbejdsmiljø undersøgelsen om inddragelse af arbejdsmiljøaspekter er inddraget 
/kan inddrages i undervisningen. 
Jesper har bedt de uddannelses- og linje/profilansvarlige melde ind omkring inddragelse af 
arbejdsmiljøforhold i undervisningen. Flere har meldt tilbage, at fagområdet arbejdsmiljø 
indgår i enkelte fag, bl.a. i organisationsfagene på HA og cand.merc. 
Ellers vil studienævnet mene, at arbejdsmiljøforhold vil være yderst relevant at inddrage i 
efteruddannelse, mere end i den egentlige undervisning på uddannelserne. 
 

e) Studiestart evaluering- er der noget, der giver anledning til bemærkninger. 
Studienævnet drøftede studiestartsevalueringen på baggrund af undersøgelsen. 92% af de 
studerende i Kolding angiver, at de generelt har været tilfredse med studiestartsforløbet på 
Erhvervsøkonomi, HA, 80% har været tilfredse på kandidatniveau, hvilket også inkluderer 
den engelsksprogede profil. Lavest score omkring tilfredshed med studiestart har været på 
Designledelse. Studienævnet anerkender dette, men mener også, at man i relation til den 
uddannelsesansvarliges sygdom, har haft svært ved at kunne rette op på programmet så kort 
tid før studiestart. 
Studienævnet mener, at den relativt lavere tilfredshed på kandidatforløbet kan hænge 
sammen med dels, at forløbet er meget fagligt, og at flere studerende har kendskab til SDU i 
forvejen også kan spille ind. Overvejelser over, om man skal involverer 1-2 tutorer og 
gennemføre studiestart mere opdelt pr. profil. Også overvejelser omkring aftenarrangement. 
 
Nogle studerende har klaget over, at deres velkomstmail gik i spam, da de endnu ikke var 
kommet op på deres studentermail. Studieservice i Kolding vil derfor næste gang sende 
velkomstbrev til begge mailadresser. 
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4) Opfølgning på studiemiljøundersøgelsen.  

 
Studienævnet knyttede nogle kommentarer omkring resultaterne på studiemiljøundersøgelsen 
for de aktuelle besvarelser fra studerende i Kolding. 
 
Omkring følelsen af fagligt fællesskab: 
Langt de fleste studerende føler sig som del af et fagligt fællesskab, lavest tilfredshed for 
cand.merc.aud., men forventet i forhold til målgruppen og måden uddannelsen er sammensat på. 
Studienævnet undrede sig over, at der var (en lidt) mindre tilfredshed på Erhvervsøkonomi, HA 
end på cand.merc. 
Sammenlignet med andre campusser er Kolding på gennemsnittet. 
 
Omkring trivsel: 
Samlet set trives de studerende i Kolding, med 94% på cand.merc. og laveste er DL med 75%. 
Det er også den HA uddannelse, hvor de studerende trives bedst, når man ser på alle 
campusserne. 
 
Omkring ensomhed og oplevelsen af stress symptomer: 
Vi har et specielt problem på Designledelse, hvor de øvrige uddannelser har en oplevelse på 13-
15 procent. Jesper oplyste, at han på baggrund af tallene for Designledelse har haft kontakt med 
1. semesters underviserne, og der er taget konkrete initiativer til forbedring. Der er lagt mere 
vægt på at præcisere, hvad der skal afleveres omkring tværfagligt projekt 1, og undervisere vil 
gøre mere ud af at præcisere hovedpointer i de videnskabelige tekster der skal læses. De 
tværfaglige projekter vil blive gentænkt i forbindelse med uddannelsens videreudvikling. 
 
Omkring undervisningen: 
Vi har gennemgået den del af undersøgelsen, der omhandler undervisning, og har ikke fundet et 
mønster, der giver anledning til specielle bemærkninger for campus Kolding. 
Flere studerende bemærker, at det er svært at finde rundt i sitecore med de forskellige indgange. 
 
Opsamling ud fra de kvalitative tilbagemeldinger: 
Rigtigt mange studerende har givet kommentarer omkring arkitektur og indretning, der flere 
steder står med rødt. Det samme gør også indeklima, hvor 50% har givet bemærkninger. Jesper 
har taget det op på campusrådsmødet. 
Der, hvor de fleste studerende har bemærkninger, er omkring ønsket om bedre og flere 
grupperum. 
De kvalitative tilbagemeldinger sammenholdt med de kvantitative siger, at vi bør inddrage flere 
sociale og faglige arrangementer: 
Line nævnte, at man i samarbejde med IDEA søsætter et initiativ for at udvikle på dette område. 
Konkret er planlagt at lave besøg på virksomheder med temaer, foredrag og efterfølgende 
sociale ting. Første arrangement forventes i november.  
Efterfølgende vil det være et ønske, at udvikle en (økonomisk) model, der kan anvendes mere 
generelt, når projektperioden er afsluttet. 
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5) Forslag til ændring af omprøveform for 1.del af faget Vid. Undersøgelsesprocesser 
Studienævnet konkluderede, at der godt kan accepteres en ændring i omprøveformen for prøven 
i faget, men at denne (fortsat) skal være uden hjælpemidler. 
Jesper aftaler nærmere med underviser. 
 

6) Censor indberetninger 
Der var samlet set ikke mange bemærkninger til de eksamener, der har været afholdt på de 
erhvervsøkonomiske fag i Kolding (6 i alt) 
Studienævnet bemærker, at et par af indberetningerne er omkring en længere samlet 
eksamenstid end planlagt. Derudover har enkelte haft bemærkninger til virksomhedsprojekter. 
Jesper oplyste, at han på baggrund af disse har ændret forløbet på virksomhedsprojekterne fra, at 
de studerende selv skal finde vejledere til, at vi dedikerer vejledere til de studerende. 
Dette vil give bedre mulighed for løbende kvalitetsudvikling i vejledningen. 
 
Derudover er der indkommet enkelte kommentarer omkring, at et givet fag har været fagligt 
godt, men at normeringen for at læse opgaver er for lav. 
 
Vi sender enkelt indberetningerne til de fagansvarlige. 
 
 

7) Høring over udkast til principper for talentudvikling for studerende på SDU 
Blev ikke drøftet - Skriftlig høring 
 

8) Fagbeskrivelser F16 til drøftelse og i høring 
• I høring: Fagbeskrivelse for kandidatspecialet for cand.merc. 

De ”oprindelige” sidetal 80/110 kan (også) accepteres 
Den 15 jan/15.august som frist for indlevering af vejlederkontrakt kan accepteres 
De 60 beståede /80 undervisningstilmeldte ECTS, kan accepteres som 
eksamensbetingelse 

• Til drøftelse: fagbeskrivelse for kandidatspecialet for cand.merc. aud. (er sendt i høring i 
Odense, hvor den behandles på møde samme dag) 
Godkendt 
(Studienævnet har fået tilbagemelding fra Odense om, at de ingen bemærkninger har til 
specialet). 

• Til drøftelse: fagbeskrivelse for kandidatspecialet for Designledelse 
Godkendt, herunder at sidetal for rapport vil svare til fagbeskrivelsen for cand.merc.aud. 

• Til drøftelse: Fagbeskrivelse for Advanced Accounting (tilpasset udbud engelsksproget, 
tidl. godkendt på møde 25. aug) 
Godkendt (efterfølgende taget ud af planen pga. ressourcer til undervisning) 

• Til drøftelse: fagbeskrivelse for Professionel rådgivning 
Godkendt- Bent er fagansvarlig. 

• Til drøftelse: Grafisk facilitering (skift af fagansvar, tidl. godkendt på møde 25. august) 
Godkendt. 

Virksomhedsprojekt: forsætter uændret 
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9) Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde (er medtaget under pkt. 10) 

 
 

10) Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 
 

Løbenr. Ansøgning: Uddannelse:  
57265 4. gangsforsøg (TFP 3) Designledelse  

59563 4. gangsforsøg (Ekstern regnskab) Erhvervsøkonomi  

59641 4. gangsforsøg  Erhvervsøkonomi,IB  

59349 4. gangsforsøg (VØ) Erhvervsøkonomi,Enin  

59639 1.årsprøve Erhvervsøkonomi,IB  

59359 4. gangsforsøg (Designanalyse) Designledelse  

58124 Andet sprog DKØ  

59461 Eksamensbekendtgørelsen CM-IVU  

59417 Eksamensbekendtgørelsen CM-SL  

59636 Faglig vurdering, DL, (BA of Arts, England) Designledelse  

59562 Merit, udland (European University Cyprus) CM-Aud  

59408 Forhåndsmerit, DK (Kedge Business School, Marseille Campus) CM-SL  

59405 Forhåndsmerit, udland (Kedge Business School Marseille Campus) DKØ  

59496 Framelding til fag Erhvervsøkonomi,Enin  

55375 Merit, DK (Aarhus universitet, organisationsadfærd og eksternt årsregnskab) Erhvervsøkonomi  

55378 
Merit, DK (Aarhus Universitet, Organisationsadfærd og eksternt 
årsregnskab) Erhvervsøkonomi  

29028 Studieaktivitetsregler i studieordning Erhvervsøkonomi,IB  

59539 Særlige prøvevilkår CM-Aud  

59458 Særlige prøvevilkår CM-SL  

59434 Skift af linje Erhvervsøkonomi  

59643 tvungen tilmeldt eksamen CM-Aud  

58094 Afleveringsfrist for speciale CM-Aud  

59435 Afleveringsfrist for speciale CM-IVU  

59436 Vejledere på specialer CM-IVU  

59430 Studieordning, udd. bekendtgørelse CM-SL  

57227 1.årsprøve Erhvervsøkonomi,IB  

29785 Studieordning, udd. bekendtgørelse Erhvervsøkonomi, GE  

59640 merit (SDU) Erhvervsøkonomi,IB  

59637 Eksamensbekendtgørelsen CM-Aud  

58075 Digital eksamen CM-BC  

58066 Særlige prøvevilkår Erhvervsøkonomi  

57225 1. årsprøve Erhvervsøkonomi,IB  
 
 
 
 
11) Eventuelt 
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Kirsten Høg     Jesper Piihl 
Studienævnssekretær    Studienævnsformand  
      
 
 


