
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 16. december 2015 

 

 Ref.: AMDU/CLH 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,  

og Europæiske Studier (SNESO) 

den 14. december 2015  

 

 

Tilstede: Dorte Andersen, Anna Marie Dyhr Ulrich, Ingo Winkler, Anders John Kramer, 

Mette G.H. Thomsen, Kasper Tollestrup Mark, Charlotte Lund Hansen (referent). 

Marlen Kaizler, Studieservice, deltog som observatør under de åbne punkter. 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 16. november 2015. 

Begge referater blev godkendt. 

 

3. Meddelelser. 

- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn. 

- Valg til SNESO: Der er indgået fredsvalg for så vidt angår SNESO. 

- Information fra Kompetenceenheden for Kommunikation, Samfundsvidenskab, om 

hvilke messeaktiviteter SDU deltager i. 

- Fakultetssekretariatet ved Det samfundsvidenskabelige Fakultet skifter pr. 1. 

december 2015 navn til ”Dekansekretariatet – Samfundsvidenskab”. 

- Tilmeldingskravet på 30 nye ECTS er stadig gældende. 

- Opdateret kontaktliste for så vidt angår samarbejdet mellem SAM og 

Studieservice/Eksamen-Studieservice. 

- Studielederne har besluttet at rykke tidspunktet for, hvornår dørende lukkes ved de 

skriftlige stedprøver. 

- Der foreligger nu nye frister for undervisningstilmeldingsperioderne i 2016 samt for 

aflevering af E16-fagbeskrivelserne. 
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- Lanceringen af det nye sdu.dk er ændret fra 1. januar 2016 til 1. februar 2016. 

- Der afholdes Valg undervejs den 24. februar 2016. 

- Fakultetet har fremsendt afklarende information vedr. tilmelding til undervisningen i 

foråret 2016.  

- Anna Marie: Orientering vedrørende Uddannelsesrådet og den fremtidige struktur. 

- Anna Marie: Direktionen er optaget af frafaldet. 

 

4. Eventuelt 

Det konstituerende og det første ordinære møde i F16 blev fastlagt 

til d. 27. januar – kl. 10-12. 
 

 

 

 

Lukkede punkter 

 

 

5. Strategier, principper og retningslinjer 

 

- Efterårets undervisningsevaluering. 

 

SNESO endte med en flot svarprocent. 

Desværre var der ikke som forventet adgang til evalueringerne for alle nævnets 

medlemmer, hvorfor det var vanskeligt at diskutere evalueringen i detaljer. 

 

Følgende indkomne kommentarer fra undervisere bedes noteret: 

 

- Antallet af udsendte evalueringsskemaer stemmer ved flere af vores fag ikke 

overens med antallet af studerende på Blackboard, hvilket naturligvis påvirker 

svarprocenten, 

- En underviser har adgang til 2 fag, men ved ikke hvilket et, der er hans. De to fag 

har hhv. 102 og 115 udleverede evalueringsskemaer, men han selv har 114 

tilmeldte studerende på Blackboard. 

- En underviser undrer sig over de automatisk beregnede tal for varians og 

spredning for evalueringsresultaterne, idet det bl.a. ikke oplyses, hvorledes de 

nærmere resultater af beregningerne er fremkommet. Der mangler oplysninger om 

de tildelte talværdier i Likert-skaleringen og der arbejdes tilsyneladende uden 

videre begrundelse med formlen for stikprøvevarians. Populationsvariansudtrykket 

forekommer ham umiddelbart nemmere at give en fortolkning, 

- Man ønsker at blive involveret i udformningen af spørgsmål. 

 

SNESO besluttede at fortsætte diskussionen på næste ordinære møde. Nævnet har 

via et spørgeskema bedt underviserne om at reflektere over de studerendes 

besvarelser. Tilbagemeldingerne herfra vil blive inddraget i diskussionen. 

 

 

 

 
 



6. Studentersager. 

 

050593- Ansøgning om framelding af valgfag. Imødekommet. 

290393- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af valgfag. Imødekommet. 

130989- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af valgfag. Imødekommet. 

041291- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af valgfag. Imødekommet. 

150884- Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist. Imødekommet. 

011294- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

230793- Ansøgning om udsættelse af 1.-årsprøvefristen. Imødekommet. 

040490- Ansøgning om særlige prøvevilkår. Imødekommet. 

210390- Ansøgning om fritagelse for fag. Imødekommet. 

270487- Ansøgning om merit. Imødekommet. 

061095- Ansøgning om ekstra eksamensforsøg. Afventer nærmere afklaring før 

stillingtagen. 

 

Genbehandling af sag 

180791- Ansøgning om et ekstra eksamensforsøg. Imødekommet. 

170794- Ansøgning om et ekstra eksamensforsøg. Imødekommet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Marie Dyhr Ulrich 

Studienævnsformand /  Charlotte Lund Hansen 

 Sekretær for studienævnet 


