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Referat af møde i   

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg, og Europæiske Studier 

Onsdag den 26. juni 2013 

 

Tilstede: Esben v. Holstein, Anna Marie Dyhr Ulrich, Line Marie Sahlmann, Marie Hugo Persson, 

Troels Kjærgaard Christensen, Charlotte Lund Hansen (referent).  

Fraværende: Martin Klatt  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 21. maj 2013 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser 

- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn. 

- Referat fra møde i den erhvervsøkonomiske studieledergruppe. 

- Tekst om digital kommunikation på www.sdu.dk/studiestart . 

- 12 timers undervisning på bacheloruddannelserne. 

- Faglige vejledere og tutorer E13/F14. Det nye hold er nu på plads. IFG-tovholder er stadig  

  Simon Kleinschmidt Salling. 

- Optag 2013: Ikke søgning til Regional Economics and Business Development, der således  

  ikke starter. Fin søgning til både overbygningen i European Studies og til Business  

  Relationship Management. På bachelorsiden ligger søgningen til både EU's lidt højere end  

  sidste år mens Odense ser ud til at have taget nogle Bus. Adm. til deres ny bachelor.  

- SFEO er i gang med at spørge brugerne om det digitale evalueringssystem. Der er  

  problemer med validering af holdlisterne, med at etablere fællesfagene over flere campi og  

  svarprocenterne er for lave.   

- Den nye akkrediteringslov træder i kraft den 1. juli 2013 og i forbindelse hermed har 

  fakultetet bedt studienævnet om at opdatere gældende studieordninger samt tilføje tekst  

  omkring undervisningssprog på www-siderne for indskrevne studerende. 

- IFGs markedsføringsudvalg har påbegyndt samarbejde med Patricio Soto - PSfotografi.dk    

  om udarbejdelsen af ny film om vore studier.  
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4. Orientering om proces ved ønske om ændring af titel og andre forhold 

SNESO havde ingen særskilte kommentarer til det fremsendte. 

 

5. Eventuelt 

SNESO – E12 

B-siden: 

Der resterer med Troels’ studieophør samt Maries udlandsophold to 

studenterrepræsentantpladser i nævnet. Suppleant Mette G.H. Thomsen forventes at deltage 

i efterårets møder, og der arbejdes på at finde endnu en studerende, der vil kunne indgå i 

nævnets arbejde. 

 

A-siden: 

Martin forlader nævnet til fordel for et forskningsophold i Canada og suppleant Andreas P. 

Cornett forventes således at indtræde i stedet. 

 

Efterårets mødedatoer 

Nævnets første møde efter sommerferien er fastlagt til den 9. september, kl. 10-12 (med 

forbehold for ændring). 

 

 

   Lukkede punkter 

 

 

6. Undervisningsevaluering 

Den digitale evalueringsform synes at afholde en alt for stor del af de studerende fra at 

deltage i evalueringen. Svarprocenten er således betænkelig lav og maksimalt på 15-20%, 

men rapporterne fra underviserne viste dog interesse fra de studernde for at bidrage med 

mundtlige kommentarere.   

De fremsendte rapporter blev drøftet.  

 

7. Studentersager 

 

Formandsbehandlede sager: 

280191- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

280292- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

061291- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

171191- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

040893- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

190790- Ansøgning om endelig overførsel af merit for udlandsophold. Imødekommet. 

 

 

 

 

 

 

 

Esben v. Holstein 

Studienævnsformand   /  Charlotte Lund Hansen 

   Sekretær for studienævnet   


