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Der indkaldes hermed til møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,  

og Europæiske Studier (SNESO) 

den 5. oktober 2015 kl. 10:00 i M304 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 2. september 2015. 

 

3. Meddelelser. 
- Rektor har godkendt, at Kasper Tollestrup Mark og Mette G.H. Thomsen udpeges som   

  nævns-repræsentanter for de studerende indtil nyvalg finder sted. 

- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn. 
- De årlige Studiepraktik-dage afholdes onsdag, torsdag og fredag i uge 43. 

- Vore faglige vejledere deltager i Go International! Go Abroad! Om mobilitet, som Syddansk 

Universitetsbibliotek, campus Sønderborg har taget initiativ til at afholde. Se mere på 

http://www.sdu.dk/Bibliotek/Events/Go-international   

- Der er indgået en aftale mellem de samfundsvidenskabelige fakulteter og de 

erhvervsøkonomiske censorkorps om, at censors forhåndsgodkendelse af eksamensopgaver 

bortfalder. 

- Fakultetets information på sdu.dk om Studiefremdriftsreformen er blevet opdateret. Se mere 

på 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Uddannelse/Studiefremdrifts

reformen Informationen er også tilgængelig på engelsk.  

- Fakultetet har rundsendt opdateret kontaktinfo i for så vidt angår bemandingen på 

Studieservice-Eksamen. 

- Hjørdis Albrektsen har meddelt, at hun ikke længere er studienævnssekretær for negot.-

studiet. Al henvendelse i forbindelse hermed bedes derfor fremover rettet til hendes afløser, 

Mia Fenat. 

- Fakultetets standardskabeloner til ansøgning om forhåndsmerit ved danske og udenlandske 

universiteter foreligger nu også på engelsk. Uddannelsessiderne er opdateret hermed.  
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- Juridisk Kontor har udarbejdet vejledende retningslinjer for studienævnenes arbejde med 

dispensationer og fortolkning af usædvanlige forhold. Fakultetet har bebudet et supplerende 

notat om emnet. 

- Der er udskrevet valg til samtlige studienævn og ph.d.-udvalg. Valget afholdes den 24.-25. 

november. Se mere på 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Campusguide/Valg  

- Eventuelle andre meddelelser. 

 

4. Høring over udkast til Principper for talentudvikling af studerende på SDU. 

 

5. Strategier, principper og retningslinjer 
- Kortlægning af arbejdsmiljøaspekter i undervisningen. 

- Efterårets undervisningsevaluering. 

 

6. Censorindberetninger. 

 

7. Eksamensplaner. 

 

8. Eventuelt 
 

 

 

Lukkede punkter 

 

 

9. Studentersager. 
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