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Referat af møde i   

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg, og Europæiske Studier 

Tirsdag den 12. marts 2013 

 

Tilstede: Esben v. Holstein, Martin Klatt, Anna Marie Dyhr Ulrich, Line Marie Sahlmann, Marie 

Hugo Persson, Troels Kjærgaard Christensen, Mette G.H. Thomsen (stud.rep.suppl.), Charlotte 

Lund Hansen (referent). Doris Petersen, Studieservice, deltog i mødets åbne punkter. 

 

Fraværende: Line Marie Sahlmann. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 12. februar 2013 

Referatet blev godkendt med den tilføjelse, at også Marie Hugo-Persson deltog i mødet. 

 

3. Meddelelser 

- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn. 

- Dekanen har godkendt studienævnets indstilling vedrørende formand og næstformand samt  

  studieleder. 

- Mindre ændring i ECTS-kravene for optag til cand.merc. 

- Studienævnets forretningsorden er godkendt af rektor. 

- Fakultetets rammer og regler for uddannelser. 

- Fakultetets delpolitik for studiestart er under revision og der skal flettes information  

  om aktiv læring og eksamenssnyd ind i introforløbene. 

- Laura Pelzman repræsenterer os ved uddannelsesmessen ”Studieren ganz im Norden” i 

  Flensborg den 27. april. Hun både bemander standen og deltager med oplæg. 

- I forbindelse med EQUIS-akkrediteringsforløbet skal der udarbejdes en studenterrapport. 

  Fakultetet planlægger derfor at indbyde ca. 30 studerende til et ophold på Nyborg  

  Strand den 24.-25. maj 2013. SNESO drøftede, hvilke tre repræsentanter for Sønderborg, 

  der kunne bringes i forslag.  

- Fakultetet har besluttet, at der fra eksamen i januar 2014 ej længere kan afleveres bilag 

  (grafer etc.) på papir. Der arbejdes bl.a. med en e-penløsning (scribble). 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - 

Sønderborg og Europæiske Studier               
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6400 Sønderborg 

 

Tlf.: 6550 1000 

Fax: 6550 1093 
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4. Fagbeskrivelser – E13 

Nævnet havde ikke særskilte kommentarer til de af de fagansvarlige indberettede ændringer. 

 

Der var enighed om at indføre en passus i samtlige beskrivelser omhandlende de 

internationale programmer og Internship, samt at flytte forudsætningsfag til Examination 

conditions. 

 

Endvidere synes en tydeliggørelse af praksis versus teoretisk for så vidt angår Company 

Internship I og II at være hensigtsmæssig. 

 

Derudover har Studieservice bedt om en tilføjelse i fagene Supply Chain Management, 

Business Marketing, og International Marketing Management, der tydeliggør, hvornår de 

pågældende fag er bestået.  

 

Valgfagsudbuddet blev diskuteret; der er stadig er par uklarheder. Esben afklarer med de 

fagansvarlige. 

 

 

5. Eventuelt 

De næste møder er planlagt som følger – med forbehold for ændringer: 

tirsdag den 16. april kl. 13:00 

tirsdag den 21. maj kl. 13:00 

mandag den 1. juli kl. 10:00 

 

 

 

   Lukkede punkter 

 

 

6. Studentersager 

070291- Anmodning om skift af valgfag. Imødekommet. 

160192- Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg. Imødekommet. 

180386- Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg. Afventer yderligere oplysninger. 

181288- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

310890- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

070291- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

080591- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

191290- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

191085- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

170191- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

060991- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

250891- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

041186- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

041172- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

010875- Ansøgning om dispensation fra reglen om studieaktivitet. Imødekommet. 

271191- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet.  

 

 

 



 

 

Derudover har formanden siden forrige møde grundet tidspres behandlet følgende: 

171191- Forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

300591- Forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

030188- Ansøgning om dispensation fra tilmeldingsfrist. Imødekommet. 

210791- Ansøgning om dispensation fra tilmeldingsfrist. Imødekommet. 

241186- Ansøgning om dispensation fra tilmeldingsfrist. Imødekommet. 

240465- Ansøgning om dispensation fra tilmeldingsfrist. Imødekommet. 

190393- Ansøgning om dispensation fra tilmeldingsfrist. Imødekommet. 

110989- Vurdering af overførsel af merit i forbindelse med optag. 
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