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9. oktober 2013

Referat af møde i
Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg, og Europæiske Studier
Tirsdag den 8. oktober 2013
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 9. september
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn.
- Fakultetet har udsat deadline for indsendelse af nye studieordninger. De vedtagne
ændringer af universitetsloven medfører bl.a. ændringer i uddannelses-, eksamens- og
adgangsbekendtgørelserne. Man afventer således de nye bekendtgørelser. Den ny deadline
er p.t. ukendt.
- Der er udskrevet valg til studienævnene. Se mere her
I skrivende stund er sekretæren i øvrigt blevet bekendt med, at der den 21. oktober
udsendes en informationse-mail - formuleret på engelsk – til alle vores studerende.
- Dekanen, prodekanen for business og videnudveksling samt de erhvervsøkonomiske
studieledere afholdt den 18. september møde med det erhvervsøkonomiske aftagerpanel.
Temaet var adgangskrav til cand.merc.
- Vi er blevet spurgt, om vi kan levere opdaterede, godkendte fagbeskrivelser til
Eksamenskontoret tidligere end reglerne byder.
Fremover vil fristen for indlevering være fastsat til 23. april og 23. oktober.
- Anette F. Schütt har afholdt informationsmøde i Sønderborg for de studerende om Study
Abroad.
- De studerende har ikke valgt talsmænd. Vi prøver igen via tutorerne og der indkaldes til
det første møde ultimo oktober.
- Studielederen orienterede fra møde i Campusrådet den 8. oktober 2013.
- De bebudede tiltag omkring adgangsbegrænsning og harmonisering af de
erhvervsøkonomiske studier notereredes med bekymring. Studielederen gjorde rede for

baggrunden og interessemodsætningerne på SDU. Forhandlingerne videreføres på et møde
onsdag den 9. oktober 2013.
- Studielederen varslede ændringer i alle studieordninger som en nødvendig følge af de nye
SU-regler. Eksamenstilmelding til 60 ECTS pr. år vil bl.a. blive automatisk med henblik på
at sikre hurtigere studiegennemførelse.
4. Eksamensplaner.
Eksamensplanerne kunne med nogle få ændringer/bemærkninger godkendes, hvilket
meddeles Studieservice.
5. Fagbeskrivelser.
De fremsendte fagbeskrivelser blev godkendt og fremsendes således til Eksamenskontoret.
De kan snarest – og senest den 23. oktober - findes på www under de respektive
uddannelser.
Ydermere blev beskrivelsen for Comtemporary Perspectives in Border Regions godkendt.
Der tilgår Eksamenskontoret en e-mail herom, og eksamensplanen opdateres herefter.
6. Eventuelt.
Efterårets møderække er fortsat aftalt som følger:
18. november kl. 10:00
10. december kl. 13:00

Lukkede punkter
7. Censorindberetningsskemaer.
De fremsendte censorindberetningsskemaer gav ikke anledning til yderligere, og skemaerne
sendes som vanligt til fakultetet.
8. Studentersager.
160879- Henvendelse vedr. 1. årsprøven. Afventer afklaring.
020292- Henvendelse vedr. 1.årsprøven. Afventer afklaring.
170389- Ansøgning om et 4. eksamensforsøg. Imødekommet.
260990- Godkendelse af forhåndsmerit. Imødekommet.
061189- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet.
111192- Ansøgning om overførsel af merit. Imødekommet.
210692- Ansøgning om overførsel af merit. Delvis imødekommet.
200589- Ansøgning om overførsel af merit. Delvis imødekommet.
271276- Ansøgning om overførsel af merit. Ej imødekommet.
130989- Ansøgning om merit. Delvis imødekommet.
300188- Anmodning om direkte adgang til reeksamen. Imødekommet.
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