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Referat fra møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Fredag den 24. april 2015 kl. 10.00- 14.00 i lokale 41.10 
 
 
Tilstede: Mette Husum Dalstrup, Christa Hansen Lorentzen, Teit Lüthje, Inge Langhave, Elin Brandi 
Sørensen, Inge Langhave, Line Lindblad Storm (fra kl. 11.00), Kirsten Høg og Lene Albæk Jensen 
 
Afbud: Jesper Piihl og Pernille Cramer Hansen 
 
Tilstede, Studieservice, åbne punkter: Marianne Fræhr Thomsen, Stine Poulsen-Larsen, Annette Rahbek 
og Vibeke Hinst. 

 
1) Godkendelse af referat fra møde 17. marts 2015  

Referat godkendt. 
 

2)  Meddelelser: 
 

• Ansøgertal for 1. april optagelse på vores kandidatuddannelser 
Vi er meget tilfredse med optag tallet på cand.merc.aud. deltidsforløbet. Vi har valgt at lukke 
Designledelse efter 1.april ansøgningsfristen. Vi holder åbent for cand.merc. profilerne i et 
2.runde optag set ud fra en samlet betragtning med antal samlede pladser på cand.merc. 
uddannelsen i Kolding. 
 

• Svar på ansøgning vedr. det tværinstitutelle fag Social og kommerciel Innovation  
Studienævnet hilste det modtagne beløb meget velkomment til udvikling af det nye fag. 
 

• Midler 2015 til Camp Get Together 
Vi har fået midler til campen i 2015- årets tema er bæredygtighed. 
Vi prøver at få sendt besked ud til de studerende omkring campen i god tid før sommerferien. 
 
Nedenstående meddelelser taget ad notam: 
 

• Information til studerende vedrørende tilmelding til eksamen 
 

• Referat fra sidste campusrådsmøde 
 

• Rettelse af klagevejledning 
 

• Fra fakultetet vedr. løn under studieophold 
 

• Fra fakultetet vedr. tilmelding til speciale samt fakultær studieaktivitetsregel 
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• Fra fakultetet- information til studerende, sådan vil studiefremdriftsreformen påvirke dig. 
 

• Informationsmøde for de studerende mandag den 27. april om studiefremdriftsreformen. 
Indbydelse udsendt meget sent, vi prøver at opdatere facebookgruppen for campus Kolding. 
 

• Referat fra studieledermødet den 26. februar 
 

• Dagsordener og referater fra møder i de øvrige EØ studienævn 
 
 

3) Studienævnets strategi og kvalitetsudvikling 
  
a) Undervisningsevaluering 

Fakultetet har i år udarbejdet og udsendt evalueringsskemaer med fælles spørgsmål for alle 
uddannelserne. Vi prøver aktivt at følge op ved at bede underviserne sætte tid af under en 
forelæsning til, at de studerende kan udfylde skemaerne. 
Studienævnet drøftede kort mulige måder, hvorpå man kunne evaluere og engagere de studerende. 
Vi har sidste semester holdt dialogmøder med udvalgte studerende fra forskellige årgange på den 
samme uddannelse /linje, noget vi har indtryk af, at de studerende var glade for, og hvor der også 
kom flere ting frem, man kan arbejde videre med i udvikling af fag og linjer. 
Overvejelse omkring at bruge de studerendes erfaringer fra udlandsophold noget mere i 
evalueringen omkring uddannelsen /linjer.  
 
 

b) Lokal IDEA camp i forbindelse med studiestart 2015 
Studienævnet vil gerne bruge IDEA fortsat til udvikling og gennemførelse af studiestart campen 
. 

c) Program og forløb for studiestart 2015. 
Mette havde sammen med øvrige faglige vejledere på campus planlagt første udkast til studieintro, 
der i år gennemføres over en dag, mandag den 31. august. IDEA campen efterfølger fra den 1.- 4. 
september. 
 
Kandidat studiestartsforløbene vil også blive afholdt den 31. august  
. 

d) Fagbeskrivelse for studiestartsprøve 
Studienævnet vil gerne flytte studiestartsprøven til september måned. Der var i den forbindelse 
sendt reviderede programmer for entreprenørskabsfagene, som studiestartsprøven tidligere fagligt 
var tilknyttet.  
Studienævnet godkendte de ændrede fagbeskrivelser, jf. punkt e). 
 
 

e) Fagbeskrivelser for de reviderede entreprenørskabsfag 
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4) Foreløbige læseplaner for Efteråret 2015 
 
Foreløbige læseplaner manglede for Designledelse, men er ved at falde på plads, og vil blive 
fremsendt snarest til studienævnet. 
Der var drøftelse omkring placering af enkeltfag, herunder specialfaget i Finansiering, der i oplægget 
var foreslået placeret på et uheldigt tidspunkt i forhold til målgruppen. 
Da dette fag imidlertid er blevet omtalt overfor bl.a. de kommende cand.merc.aud. deltidsstuderende 
med anden undervisningsdag, ville studienævnet ikke godkende fagets foreløbige placering. 
Studieservice vil sammen med Inge prøve at finde en anden placering til faget, eventuelt kan 
Specialfag i Organisation og Specialfag i Finansiering ombyttes. 
 
Studienævnet spurgte til nødvendigheden af, at man skal møde ind tidligt på campus, når mange 
lokaler ofte står tomme fra kl. 14. Det kunne for nogle undervisere og studerende være bedre at 
placere undervisning fra kl. 9 til kl. 15 eller 16, hvis lokalerne alligevel ikke skal anvendes efter kl. 
14. Tages med til campus omkring koordinering af lokaler. 
 
Foreløbige læseplaner blev ellers godkendt. 
  
. 

5) Eksamensdatoer, foreløbige jan/feb. 2016.  
 
Der var enkelte justeringer for omprøve i august 2015, som blev godkendt af studienævnet. 
 
De studerende anførte, at den foreslåede eksamensdato i 1.del prøve af faget Videnskabelige 
undersøgelsesprocesser er placeret 2 timer, før flyafgang i forbindelse med valgfaget Internationale 
Feltstudier. Da en del studerende på cand.merc.profilerne har valgt dette valgfag er sammenfald af 
eksamensdatoer og felttur uheldig. Studieservice vil finde ny eksamensdato til Vid. 
undersøgelsesprocesser, 1.delprøve. 
 
Eksamenstidspunkter for faget Coaching (eksamen midt i semestret) flyttes også grundet en for tæt 
placering tidsmæssigt i forhold til camp ugen. 
 
Ellers blev foreløbige eksamensdatoer for vintereksamen jan/feb 2016 godkendt af studienævnet. 
 
 

6) Dispensationer formandsbehandlet siden sidste møde (er medtaget under pkt. 7) 
 

 
7) Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 
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Løbenr. Ansøgning: Uddannelse: Afgørelse: 
27471 Merit, udland (Hawaii Pacific University) CM-SL Imødekommet 
25305 Studieaktivitetsregler i studieordning Designledelse Imødekommet 
16692 Deltagelse i reeksamen (DKØ) Rejse, ferie Erhvervsøkonomi Afslag 
25181 4. gangsforsøg (Organizing and Entrepreneurship 

Facilitation) 
CM-SE Imødekommet 

24313 - Anden eksamensform Erhvervsøkonomi, GE Afslag 
25179 Studieaktivitetsregler i studieordning CM-Aud Imødekommet 
27721 Studieaktivitetsregler i studieordning DKØ Imødekommet 
27701 Studieaktivitetsregler i studieordning CM-SL Imødekommet 
27694 Studieaktivitetsregler i studieordning Designledelse Imødekommet 
27473 Forhåndsmerit, udland (University of 

Wolverhampton) 
Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 

27466 Særlige prøvevilkår CM-SL Imødekommet 
27465 Eksamensbekendtgørelsen CM-Aud Imødekommet 
27322 Studieaktivitetsregler i studieordning DKØ Imødekommet 
16742 Kandidatspecialet afslutter CM-BC Delvis 

imødekommet 
27225 Studieaktivitetsregler i studieordning Erhvervsøkonomi, GE Afslag 
27210 Merit, DK (CBS) Designledelse Imødekommet 
27188 Studieaktivitetsregler i studieordning Designledelse Imødekommet 
27140 Studieaktivitetsregler i studieordning Erhvervsøkonomi,IB Imødekommet 
16683 Eksamen udenfor eksamensperiode - TFP 3 Designledelse Imødekommet 
25557 Deltagelse i reeksamen CM-SL Delvis 

imødekommet 
25177 Særlige prøvevilkår - amning Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
24610 Merit, DK (HDR + Finansøkonom) CM-Aud Delvis 

imødekommet 
26164 Forhåndsmerit, udland (Griffith University) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
24420 Eksamensbekendtgørelsen Erhvervsøkonomi Afslag 
25645 Studieaktivitetsregler i studieordning CM-IVU Imødekommet 
25296 Merit, udland (Norwegian Business School) Designledelse Afventer Elin 
25608 Afleveringsfrist for speciale CM-IVU Imødekommet 
10210 Studieaktivitetsregler i studieordning CM-Aud Afslag 
25549 Studieaktivitetsregler i studieordning CM-BC Imødekommet 
16719 Studieaktivitetsregler i studieordning Designledelse Imødekommet 
12126 5. gangsforsøg (VØ + Finansiering) Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
25314 Tilmelding efter frist Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
25309 Studieaktivitetsregler i studieordning CM-Aud Imødekommet 
25256 Merit, DK (fra suppleringsfag) CM-Aud Delvis 

imødekommet 
25018 Særlige prøvevilkår CM-SL Imødekommet 
25252 Merit, DK (fuldtid til deltid) CM-Aud Imødekommet 
25249 Merit, DK (fuldtid til deltid) CM-Aud Imødekommet 
25241 Merit, DK (CMA fuldtid til deltid) CM-Aud Imødekommet 
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8) Eventuelt 

 
 
Kirsten Høg    
Studienævnssekretær /   Mette Husum Dalstrup 
     Næstformand 
 
 
 
 

25238 Merit, DK (CMA fuldtid til deltid) CM-Aud Imødekommet 
25233 Skift af linje Erhvervsøkonomi, GE Imødekommet 
25227 Forhåndsmerit, DK (HD-R) CM-Aud Imødekommet 
25190 Individuel besvarelse Erhvervsøkonomi, GE Afslag 
25182 Forhåndsmerit, DK (AU) CM-Aud Imødekommet 
24723 Merit, DK (Aarhus universitet) CM-Aud Imødekommet 
16685 Merit, DK (HD/R + markedsføringsøkonom) CM-Aud Delvis 

imødekommet 
24355 Særlige prøvevilkår CM-Aud Imødekommet 
24557 Merit, DK (IVK, SDU) Erhvervsøkonomi, GE Afslag 
24525 Merit, DK (HDR) CM-Aud Afslag 
24339 Studieaktivitetsregler i studieordning CM-Aud Imødekommet 
24335 Merit, DK (Fuldtid til deltid) CM-Aud Imødekommet 
24334 Merit, DK (Fuldtid til deltid) CM-Aud Imødekommet 
24333 Merit, DK (James Cook University, Singapore) Erhvervsøkonomi,IB Imødekommet 
24327 Merit, udland (JCU, Singapore) Erhvervsøkonomi,IB Imødekommet 
16709 1.årsprøve Erhvervsøkonomi,IB Imødekommet 
16737 Studieaktivitetsregler i studieordning Designledelse Imødekommet 
16712 Faglig vurdering, DL, (Medievidenskab) Designledelse Imødekommet 
16700 Merit, DK (Kwansei Gakuin University) Erhvervsøkonomi,IB Imødekommet 
16695 Fag andet campus CM-Aud Afslag 
16688 Projekt/praktik forløb CM-IVU Afventer Ann 
16684 Kandidatspecialet afslutter CM-Aud Imødekommet 
16681 Studieaktivitetsregler i studieordning Designledelse Imødekommet 
16680 Studieaktivitetsregler i studieordning CM-IVU Imødekommet 
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