
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 17. marts 2014 

 

  
Referat af møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,  

og Europæiske Studier (SNESO) 

den 10. marts 2014 kl. 10:00 i lokale M201 

 

Tilstede: Anna Marie Dyhr Ulrich, Dorte J. Andersen, Ingo Winkler, Line Marie Sahlmann, Florian 

Wagenknecht, Doris Petersen, (Studieservice – observatør under de åbne punkter), Charlotte Lund 

Hansen (referent). 

Fraværende: Mette G.H. Thomsen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Nævnet besluttede at behandle punkterne i den udsendte tillægsdagsorden efter den ordinære 

dagsordens pkt. 5 (se særskilt referat). 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 12. februar 2014. 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser. 

- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn.  

- Meddelelser v/studielederen, herunder status på Uddannelsesberetningen, 

studiefremdriftsreformen samt information om undervisningsevalueringen. 

- der udbydes ny cand.merc. i Slagelse pr. september 2014 – med profiltitlen Global 

Marketing og Innovation Management. 

- Arrangementet den 6. marts for 4. og 6. semesterstuderende omkring BRM-information 

forløb godt. Man opfordres til at gøre lignende for så vidt angår European Studies. 

- Rektor Henrik Dam har den 13. februar godkendt SNESOs forretningsorden. 

- Fakultetssekretariatet har udsendt en opdateret version af brochuren til 

studienævnsmedlemmer. Brochurens tekst vil som hidtil være tilgængelig på nettet, men 

teksten her endnu mangler at blive opdateret med de seneste rettelser. Vi adviseres så snart 

det er på plads. 

- Efter ønske fra prodekanen for uddannelse indlægges en uge til  

 stikprøvekontrol forud for indsendelse af studienævnsgodkendte  

 fagbeskrivelser til Eksamenskontoret.  

 Ændringen gælder pr. udarbejdelse af fagbeskrivelser i efteråret 2014. 

- Hen over foråret arbejder SUE i dialog med en mindre gruppe studieledere på en opdatering 

   af skabelonen for fagbeskrivelser. Opdateringen er et led i fakultetets arbejde med at  

 implementere de bærende principper for aktiverende undervisning og aktiv læring. Målet  

 er, at den opdaterede skabelon skal være gældende for alle fag og uddannelser pr.  

 efterårssemesteret 2015. 

- Eftersom fællesfaget Samfundsøkonomiske rammebetingelser (=Macroeconomics) pr. 

efteråret 14 også undervises på engelsk i Odense, er fagansvaret for den engelske version af 
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fagbeskrivelsen overgået til den fagansvarlige for den danske version af faget. Fagansvarlig 

er således Peter Sandholt Jensen. 

- Åbent Hus den 15. februar forløb godt. 

 

4. Godkendelse af eksamensplaner. 

De fremsendte eksamensplaner blev godkendt. 

 

5. Fagbeskrivelser E14. 

Flere fagansvarlige havde fået udsættelse med indlevering, så kun en delmængde af 

fagbeskrivelserne blev godkendt. De resterende forventes godkendt i uge 12 via skriftlig 

behandling. 

 

6. Eventuelt. 

Forårets mødedatoer er fortsat fastlagt som følger: 

09. april – kl. 9:30 

19. maj – kl. 10:00 

25. juni – kl. 10:00 

 

 
Lukkede punkter 

 

 

7. Studentersager. 

190871- Ansøgning om merit. Ej imødekommet. 

140678- Ansøgning om merit. Imødekommet. 

191282- Ansøgning om merit. Imødekommet. 

160592- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

120492- Ansøgning om endelig godkendelse af Internship. Imødekommet. 

260990- Ansøgning om endelig godkendelse af Internship. Imødekommet. 

070192- Ansøgning om endelig godkendelse af Internship. Imødekommet. 

210990- Ansøgning om endelig godkendelse af Internship. Imødekommet. 

250891- Ansøgning om endelig godkendelse af Study abroad. Imødekommet. 

190890- Ansøgning om endelig godkendelse af Study abroad. Imødekommet. 

280289- Ansøgning om dispensation fra gruppearbejde. Imødekommet. 

050989- Ansøgning om særlige eksamensforanstaltninger. Delvis imødekommet. 

 

Formandsbehandlede sager 

071184- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Marie Dyhr Ulrich 

Studienævnsformand /  Charlotte Lund Hansen 

 Sekretær for studienævnet 

 


