
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 28. maj 2015 

 

 Ref.: AMDU/FW/CLH 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,  

og Europæiske Studier (SNESO) 

den 22. maj 2015 kl. 10:00  

 

Tilstede: Dorte Andersen, Anna Marie Dyhr Ulrich, Ingo Winkler, Anders John Kramer, 

Florian Wagenknecht, (referent), Marlene Kaizler (observatør fra Studieservice). 

 

Afbud: Troels Kjærgaard Christensen. Charlotte Lund Hansen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra møde den 20. april 2015. 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser. 
- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn. 

- Fakultetet har fremsendt en vejledning om tilmeldinger til fag – før og efter 

Studiefremdriftsreformens ikrafttræden. Vejledningen er indtil videre kun til internt brug, 

men fakultetet har lovet, at der snarest muligt vil foreligge en version på fakultetets webside 

om reformen, som vi kan henvise til.  

- Fakultetet har fremsendt en datoplan for undervisningstilmeldingen. Man arbejder på, at også 

denne information kan komme på www. Vi informeres snarest muligt herom.  

- Vi har modtaget Retningslinjer for behandling plagiat på Det samfundsvidenskabelige 

Fakultet. Vi har efterfølgende udsendt det til vore undervisere. 

- Der er atter ændringer i bemandingen for så vidt angår vores kontaktpersoner på 

Eksamenskontoret. 

- Fristerne for at søge orlov er 31. august og 31. januar.   

- Orientering om tidsramme for specialet, forudsætninger for deltagelse i prøve m.v. 

- Censorformandskabet for de erhvervsøkonomiske uddannelser har ændret procedure for at 

sikre at censorformandskabsmedlemmerne i løbet af den firårige beskikkelsesperiode 

censurerer ved et vist antal prøver inden for deres ansvarsområde.  

- Følgende fem bekendtgørelser træder i kraft 15. maj 2015: 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - 

Sønderborg, og Europæiske Studier               

Alsion 2 

6400 Sønderborg 

 

Tlf.: 6550 1000 

Fax: 6550 1093 

http://www.sdu.dk 

 

http://www.sdu.dk/


  1) Bekendtgørelse nr. 597 af 8. marts 2015 2015 om talentinitiativer på  

                de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område                       

                (talentbekendtgørelsen). 

2) Bekendtgørelse nr. 598 af 8. marts 2015 om tilskud og revision m.v. ved  

     universiteterne.   

3) Bekendtgørelse nr. 607 af 8. marts 2015 om ændring af eksamensbekendtgørelsen. 

4) Bekendtgørelse nr. 608 af 8. marts 2015 om ændring af     

     uddannelsesbekendtgørelsen. 

5) Bekendtgørelse nr. 595 af 8. marts 2015 om ændring af bekendtgørelse om åben  

     uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 

- Kompetenceenheden for Kommunikation på Samfundsvidenskab arbejder med ændringer på 

websiderne for potentielle studerende. 

- Rektoren inviterer igen i år nye international studerende til Welcome Reception i Odense. I 

år er datoen den 8. september og Studieservice koordinerer buskørslen. 

- På cand.merc.’s fællesside på webben har man valgt at sløjfe MSc in Economics and 

Business Administration foran profilerne. Man kan orientere sig på 

http://www.sdu.dk/en/Uddannelse/Kandidat/Cand,-d-,merc  

- Der er mange kompetente kvote 2-ansøgere til BSc European Studies. 

- Studiemiljøundersøgelsen. 

 

4. Fakultetets strategi - høringsproces. 
Man diskuterede det fremsendte, og Anna Marie fremsender de fremsatte kommentarer til 

institutlederen. 

 

5. Undervisningsevaluering F15. 
Den samlede svarprocent i indeværende semester er blevet oplyst til at være 28,9%, hvilket er 

lavere end i forrige semester , trods det, at vore undervisere - også i dette semester – har været 

aktive i forhold til at få de studerende til at evaluere – tid på klassen (nogle endda flere gange), 

reminders. 

--- 

Fakultetet har overset faget Qualitative Inquiry og faget blev således ikke evalueret. 

--- 

Det bør bemærkes, at der ifølge Studieservice  

- er tilmeldt 61 studerende på Microeconomics på Bus.Adm. Der er ifølge evaluerings-   

  svarprocentoversigten udsendt surveys til 87 studerende. 

- er tilmeldt 66 studerende på faget Microeconomics på European Studies. Der er ifølge  

  evalueringssvarprocentoversigten udsendt surveys til 26 studerende. 

 

Om der er forkerte tal på flere fag, har SNESO ikke tjekket op på. 

--- 

Derudover har SNESO modtaget kritiske kommentarer omkring: 

- Tidspunktet for evalueringen  

- Spørgsmålene som sådan 

- Fag med mere end en enkelt underviser 

 

Det forlyder, at systemet reformeres i forhold til at opnå højere svarprocent. 

 

6. Eventuelt. 
Forårets mødedatoer er fortsat fastlagt som følger: 

29/6 kl. 10:00 

 

 

http://www.sdu.dk/en/Uddannelse/Kandidat/Cand,-d-,merc


 

Lukkede punkter 

 

7. Studentersager. 

180374- Ansøgning om fristforlængelse. Ej imødekommet. 

110490- Anmodning om tilladelse til at følge fag. Imødekommet. 

211088- Anmodning om tilladelse til at følge fag. Imødekommet. 

270193- Anmodning om tilladelse til at følge fag. Imødekommet. 

101287- Anmodning om tilladelse til at følge fag. Imødekommet. 

270680- Anmodning om tilladelse til at følge fag. Imødekommet. 

160292- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag. Imødekommet. 

110790- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

141193- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

150383- Ansøgning om dispensation fra gruppestørrelse. Imødekommet. 

160587- Ansøgning om dispensation fra gruppestørrelse. Imødekommet. 

190890- Ansøgning om dispensation fra gruppestørrelse. Imødekommet. 

170794- Ansøgning om et 4. eksamensforsøg. Imødekommet. 

270590- Ansøgning om længere eksamenstid. Imødekommet. 

191282- Ansøgning om individuelt studieforløb. Imødekommet. 

170794- Ansøgning om adgang til omeksamen. Imødekommet. 

141068- Ansøgning om merit. Imødekommet. 

110989- Ansøgning om overflytning. Imødekommet. 

 

Derudover har Juridisk kontor bedt studienævnet udtale sig i en klage over nævnets 

afslag på ansøgning. SNESO besluttede at fastholde afgørelsen. 

 

Endvidere orienterede formanden om, at hun grundet tidspres har truffet beslutning på 

nævnets vegne i få sager om forlængelse af afleveringsfrist, forhåndsgodkendelse af 

Internship, samt givet tilladelse til hovedopgaveregistrering. 

 

Slutteligen orienteredes nævnet om, at rektor i en lokal sag har truffet afgørelse om 

permanent bortvisning. 

 

 

 

 

 

 

Anna Marie Dyhr Ulrich 

Studienævnsformand /  Florian Wagenknecht 

 Stud.repr. 


