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11. november 2013
Ref.: EH/CLH
Der indkaldes hermed til møde i
Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,
og Europæiske Studier (SNESO)
den 18. november 2013 kl. 10:00 i lokale M201
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra møde den 8. oktober.
3. Meddelelser.
- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn.
- EQUIS.
- Der er udskrevet valg til studienævnene. Se mere her
Et par vigtige datoer:
12. november - Offentliggørelse af kandidatlister. Eventuelle meddelelser om
valgs bortfald og fredsvalg.
14. nov. kl. 12 - Frist for indlevering af meddelelse om indgåelse af liste- og
valgforbund. Eventuelle meddelelser offentliggøres samme dag.
18. nov. kl. 12 - Frist for fremsættelse af indsigelser mod kandidatlister samt
liste- og valgforbund.
20. november - Stemmesedler (brevstemme) printes og rekvireret
brevstemmemateriale udsendes.
22. nov. kl. 12 - Sidste frist for rekvirering af brevstemmemateriale.
26. nov. kl. 09 - Elektronisk valghandling starter.
27. nov. kl. 19 - Elektronisk valghandling lukker.
- Eksamenskontoret har haft et enkelt spørgsmål til de fremsendte
fagbeskrivelser for F14.
- Fakultetet har fremsendt oversigt over den nye opgavefordeling/de nye
kommunikationsveje på det studiemæssige område på Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet.
- Frister for U-KOT-optaget 2014.
- Studiepraktik uge 43.
- Høringssvar fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet over udkast til
bekendtgørelser som opfølgning på ændring af universitetsloven
(studiefremdrift).
- SDUs høringssvar over bekendtgørelser som opfølgning på ændring af
universitetsloven (studiefremdrift).
- Fakultetets samlede høringssvar for så vidt angår SDUs kvalitetspolitik for
uddannelsesområdet.

- Fakultetet har fremsendt forsinkelsesliste per oktober 2013. Der er et par ting,
der undrer. Lene Kaas Andresen tjekker listen igennem inden SNESO tager
kontakt.
- Evt. andre meddelelser.

4. Eksamenspensum.
5. Eventuelt.

Lukkede punkter
6. Studentersager.
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