
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

     29. april 2013 

  

 

Referat af møde i   

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg, og Europæiske Studier 

Tirsdag den 16. april 2013 

 

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

Hugo Persson, Troels Kjærgaard Christensen, Charlotte Lund Hansen (referent).  

Lene Kaas Andresen, Studieservice, deltog i mødets åbne punkter. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 

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

Referatet blev godkendt med den præcisering, at Line Marie Sahlmann ikke var både til 

stede og fraværende, men blot sidstnævnte. 

 

3. Meddelelser 

- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn. 

- Fakultetet efterlyser studerende om at melde sig til EQUIS studenterforum 24. og 25. maj.  

  Flere af vores har meldt sig som interesserede. 

- Eksamenstilmelding for de ikke-undervisningstilmeldte var i perioden 2.-30. marts.  

  Afmelding skal ske 14 dage før eksamensstart og kan ikke ske for 1.årsprøvefag.  

- Der påtænkes afholdt korte 5 ECTS kursusforløb i erhvervsøkonomiske fag til supplering 

   med henblik på at sikre adgang til cand.merc. (BRM og REBD) for bl.a. BSc European  

  Studies. 

- Med henblik på at fremme EQUIS-akkrediteringen vil de fagansvarlige blive anmodet om  

  at overveje en eksplicit-inddragelse af emnerne etik, samfundsansvar og bæredygtighed i  

  fagbeskrivelser.  

- I en præjudiciel afgørelse har EU-domstolen udtalt, at SU-styrelsens afslag på SU-støtte til  

  en EU-borger var i strid med EU-retten i det omfang ansøgeren havde erhvervet status som  

  arbejdstager. 

 

4. Censorindberetninger 

SNESO noterede sig et par bemærkninger, hvilke studielederen vil følge op på, hvorefter 

indberetningerne fremsendes til fakultetet. 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - 

Sønderborg og Europæiske Studier               

Alsion 2 

6400 Sønderborg 

 

Tlf.: 6550 1000 

Fax: 6550 1093 

http://www.sdu.dk 

 

http://www.sdu.dk/


 

5. Fagbeskrivelser – E13 

Beskrivelserne blev godkendt. 

 

6. Eventuelt 

Det næste møde er planlagt til tirsdag den 21. maj kl. 13:00 

 

I skrivende stund er datoen for nævnets sidste møde inden sommerferien ændret til onsdag 

den 26. juni kl. 10:00 

 

 

 

   Lukkede punkter 

 

 

7. Studentersager 

311090- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

180787- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

250691- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

210990- Ansøgning om direkte adgang til reeksamenstermin. Imødekommet. 

310192- Ansøgning om tidsforlængelse ved eksamen. Imødekommet.  

 

 

Formandsbehandlede sager: 

070390- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

270990- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

231090- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

230390- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

080691- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

050688- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

170492- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esben v. Holstein 

Studienævnsformand   /  Charlotte Lund Hansen 

   Sekretær for studienævnet   


