
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 24. februar 2015 

 

 Ref.: AMDU/CLH 

 

Referat af møde i   

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg, og Europæiske Studier 

Torsdag den 19. februar 2015 

 

Tilstede: Dorte Andersen, Anna Marie Dyhr Ulrich, Esben v. Holstein, Florian Wagenknecht, 

Troels Kjærgaard Christensen, Anders John Kramer, Charlotte Lund Hansen (referent). 

 

Afbud: Observatør fra Studieservice samt Ingo Winkler. 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Man besluttede at udskyde behandlingen af pkt. 4. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 22. januar 2015. 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser. 

- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn. 

- I uge 8 besøger SDU et par hundrede gymnasieskoler i DK, hvor man blandt andet 

informerer om Åbent Hus.  

- Der afholdes kandidatmesse i Odense d. 18. februar. Vi deltager med oplæg og stand. 

Se mere på 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Vejledning/Under_studiet/

Kandidatmesse  

- Der afholdes Åbent Hus på Alsion d. 21. februar. Se mere på 

http://www.sdu.dk/Uddannelse/Brobygning/aabent_hus_sdu/Aabent_Hus_Soenderbo

rg  

- Der afholdes Study-Try-Out på Alsion d. 21. februar. Se mere på 

http://www.sdu.dk/en/om_sdu/byerne/soenderborg/study+try-out  

- Danidas Verdensbilledelegat 2015 inviterer studerende ved videre-gående 

uddannelser til at deltage i informationsmøder og søge legatet for 2015. Den 26. 

februar afholdes et foredrag på Syddansk Universitet i Odense, arrangementet er 

åbent for alle. Se mere om legatet på http://www.3world.dk/ . 

- Studieservice Eksamen har opdateret FAQ om eksamensprotokoller - 

http://www.sdunet.dk/Vaerktoejer/Vejledninger/Undervisning/~/media/Intranet/Publi

c/Upload/Enheder/Faellesomraadet/Studiekontoret/Eksamen/FAQ_om_eksamenspro

tokoller120115.ashx . 
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- Dekanen har godkendt SNESOs indstilling af formand, næstformand og studieleder.  

- Den 21. og 22. maj afholdes interviews for kvote 2-ansøgere til BSc European 

Studies. Se mere på 

http://www.sdu.dk/Uddannelse/Bachelor/Euro_studier/Adgangskrav . 

- Der er særlige retningslinjer på vej vedrørende afholdelse af eksamen for så vidt 

angår kandidatspecialet. 

- Studiefremdriftsreformen og valgfag. Man ønsker at sikre en fleksibilitet og arbejder 

med frister for framelding. Følg med på 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Eksamen/Studiefremdriftsr

eformen  

- Der er nye retningslinjer på vej i forhold til plagiat. 

- Kvalitetssikring: Overvejelse omkring workshop i forbindelse med BA-projektets 

skriveproces. 

- Selvevalueringsprocessen – status og videre proces. 

- Exam Monitor går i luften pr. juni eksaminerne. 

- Kandidatmessen den 18. februar – feedback fra Anders. Mange interesserede. Godt 

organiseret. 

- Retskravsbachelorer på MSc in Social Sciences – European Studies kan øge vores 

optag. 

- Vores uddannelser vises nu på reklame-pylonerne ved indgangen til Sønderborg. Der 

arbejdes endvidere på at få samme på den nye elektroniske skærm på Alsion. IFGs 

markedsføringsudvalg skal stå for at arrangere informationsmøder om vores 

overbygningsuddannelser til vores egne bachelor-studerende.  

 

4. Fagbeskrivelser E15. 

Punktet blev udsat. 

 

5. Valgfagsudbud. 

Det er nødvendigt at afklaret et par få ting, før endelig stillingtagen. 

Anna Marie/Charlotte afklarer. 

 

6. Eventuelt. 

Forårets mødedatoer er fortsat fastlagt som følger: 

16/3 kl. 13:00 

20/4 kl. 13:00 

22/5 kl. 10:00 

29/6 kl. 10:00 

 

 

Lukkede punkter 

 

 

7. Undervisningsevaluering. 

Fakultetet har besluttet at ændre på rammerne for undervisningsevalueringen. 

I dette forår vil man anvende det samme IT-system som hidtil, men med ny 

standardiseret og fælles spørgeramme.  

Evalueringen vil foregå medio maj - over 14 dage. Den vil være centralt koordineret 

og studienævnenes rolle er således reduceret til at kategorisere fagene i forhold til 4 

spørgeskemakategorier.  

 

Man har lovet studienævnene mere information i februar/marts. 
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8. Studentersager. 

100294- Ansøgning om framelding til eksamen/reeksamen. Delvis imødekommet. 

170488- Ansøgning om at erstatte et bestået valgfag med et nyt. Ej imødekommet. 

291291- Ansøgning om et 4. eksamensforsøg. Imødekommet. 

271192- Ansøgning om et 4. eksamensforsøg. Ej imødekommet. 

160492- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

300793- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

070789- Ansøgning om mere tid til eksamen. Imødekommet. 

090687- Ansøgning om merit for udlandsophold. Imødekommet. 

200589- Ansøgning om merit for udlandsophold. Afventer yderligere oplysninger. 

270890- Ansøgning om ændring af eksamenstermin. Imødekommet. 

110593- Ansøgning om endelig godkendelse af Internship. Imødekommet.  

071184- Ansøgning om endelig godkendelse af Internship. Imødekommet. 

230886- Ansøgning om merit. Imødekommet. 

090293- Ansøgning om merit. Imødekommet. 

081089- Ansøgning om merit. Imødekommet. 

101292- Ansøgning om udskydelse af 1.-årsprøvefristen. Afventer yderligere 

oplysninger før stillingtagen. 

 

 

Sager behandlet af formanden og/eller via skriftlig høring 

 

121280- Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist. Imødekommet. 

240492- Ansøgning om genbehandling af ansøgning om et 4. eksamensforøg. 

Imødekommet. 

110593- Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist. Imødekommet. 

 

 

Derudover blev SNESO orienteret om ministeriets afgørelse i en klagesag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Marie Dyhr Ulrich 

Studienævnsformand /  Charlotte Lund Hansen 

 Sekretær for studienævnet 

 


