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5. oktober 2016
Ref.: AMDU/CLH
Der indkaldes hermed til møde i
Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,
og Europæiske Studier (SNESO)
den 12. oktober 2016 kl. 12:30 i lokale M202

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra møde den 14. september 2016.
3. Meddelelser.
- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn.
- SDU International har gjort os opmærksomme på, at der blandt vores studerende
florerer tidligere og ikke længere valide versioner af Learning Agreement. De
programansvarlige er blevet gjort opmærksom på problematikken.
- SDU Kommunikation ønsker at optimere deres service til os på de forskellige campi.
- Forårets Study Try-Out: Ud af 445 tilmeldte var de 250 inviterede. Vi endte med at
optage 30 heraf.
- Kandidatuddannelse i Designledelse flyttes pr. 1/1-17 til fra Studienævn for
Erhvervsøkonomi, Kolding, til Studienævn for Design og Turisme.
- Alle studerende på Samfundsvidenskab skal fremover sende ansøgninger til
studienævnene via studyboard.sdu.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til
projektleder Poul Basse eller campuskoordinator Charlotte Damkjær Jacobsen.
- Fakultetet har fremsendt guidelines for så vidt angår BA-projekter i grupper.
- På baggrund af en specifik eksamensklage er fakultetet blevet opmærksom på
ordlyden i den eksamensvejledning, der udleveres umiddelbart før eksamensstart.
Der vil således komme tilrettede eksamensvejledninger til brug for kommende
eksamensterminer ved afholdelse af prøver af denne type.
- Fakultetet har fremsendt en ny udgave af notat vedr. proportionalitetsprincippet og
regler for senest afslutning af bachelor-, professionsbachelor- og
kandidatuddannelser. Fakultetet præciserer, at der skal være usædvanlige forhold ved
dispensation fra tidsgrænsereglerne. Proportionalitetsprincippet skal inddrages i
vurdering af, om der kan meddeles dispensation i de tilfælde, hvor der er
usædvanlige forhold.

- Projektleder Andreas Eriksen, SFEO, har meddelt, at undervisningsevalueringen
forventes at køre i ugerne 46 og 47.
- Kommunikation og Uddannelse har tilbudt at komme herned for at lave små
testimonial-videoer med vores studerende.
- SAMF-Sønderborg tager del i/har planlagt adskillige studieinformerende i
indeværende efterår. Ved hele 10 arrangementer er vi repræsenterede.
- Eventuelle andre meddelelser.
4. Eksamensplaner.
5. Censorrapporter.
6. Eventuelt.

Lukkede punkter

7. Studentersager.
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