
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 13. december 2013 

  

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg, og Europæiske Studier 

den 10. december 2013 kl. 13:00 i lokale M202 

 

Tilstede: Esben v. Holstein, Anna Marie Dyhr Ulrich, Andreas P. Cornett, Line Marie 

Sahlmann, Mette G.H. Thomsen, Charlotte Lund Hansen (referent).  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 18. november. 

Referatet blev godkendt.  
 

 

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

- Fakultetet har fremsendt en oversigt over efterårets opgaver og deadlines i 

Eksamenskontorregi.  

- Der er fremsendt opslag vedrørende Undervisningsmiljøprisen 2014. Se mere på 

http://dcum.dk/ump  

- Valg Undervejs 2014 løber af stablen den 26. februar 2014. Selve messen afholdes 

fra kl. 11-14 og oplæggene fra 11-15.  

- Høringssvar vedr. studiefremdrift. 

- Fakultetet har forespurgt om, hvorvidt vi inden for 2 måneder efter studiestart har 

egentlig udprøvning eller lignende i et givent fag med feedback. 

- Talsmandskollegiet. Studielederen har afholdt møder; der er meget få sager. 

- De studerendes dag afholdes i 2014 den 2. maj. Der vil være undervisningsfri fra kl. 

10 og resten af dagen. Kontaktperson er Barbara Tvede Hansen, barbara@mci.sdu.dk  

- Fakultetet er fremkommet med bestemmelser for brug af digitalkamera ved skriftlige 

eksamener. Dokumentet udsendes til samtlige IFG medarbejdere, undervisere samt 

Studieservice til videreformidling. 

- Nævnet har modtaget procedureskrivelse vedr. eksamensklager. 
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4. Opfølgning på evaluering af censorordning på universiteterne og evaluering af 7-

trinsskalaen 

Man diskuterede det fremsendte og studielederen svarer på nævnets vegne. 

 

 

5. Eventuelt. 

Intet at bemærke. 

 

 

Lukkede punkter 

 

6. Studentersager. 

050592- Ansøgning om genindskrivning. Afventer yderligere. 

031089- Ansøgning om dispensation fra tilmeldingsfrist. Imødekommet. 

180374- Ansøgning om fristforlængelse. Afventer yderligere. 

111193- Ansøgning om dispensation fra tilmeldingsfrist. Imødekommet. 

250385- Ansøgning om merit. Delvis imødekommet. 
 

 

Formandsbehandlede sager: 

210692- Ansøgning om dispensation fra tilmeldingsfrist. Imødekommet. 
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