
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

     26. januar 2015 

  

Referat af møde i   

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg, og Europæiske Studier 

Torsdag den 22. januar 2015 

 

Tilstede: Dorte Andersen, Anna Marie Dyhr Ulrich, Ingo Winkler, Florian Wagenknecht, Troels 

Kjærgaard Christensen, Anders John Kramer, Charlotte Lund Hansen (referent). 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 9. december 2014 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat fra konstituerende møde den 22.januar 2015 

Referatet blev godkendt. 

 

4. Meddelelser 
- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn. 

- Valgsekretariatet har ved e-mail af 8. januar 2015 meddelt udfaldet af valg til SNESO for så vidt 

  angår valggruppe III. Følgende 3 studenterrepræsentanter er valgt: Troels Kjærgaard Christensen,  

  Anders John Kramer, Florian Wagenknecht. 

- Aktivitetskontrol for efteråret 2014 er rykket til 1. marts 2015. 

- Håndtering af klage over merit: Styrelsen for Videregående Uddannelser har lavet en vejledning til  

  brug i de sager, hvor studerende er tildelt merit uden at have søgt om det eller uden at have ønske  

  om at få det.  

- Høring over udkast til bekendtgørelse om talentinitiativer samt forskellige andre bekendtgørelser.  

- Høring over udkast til bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 

- Merit for beståede suppleringsfag. 

- Pr. 8. januar 2015 er der lukket for optagelse til studiestart 1/2-15. 

- Anna Marie gjorde rede for, hvorledes instituttet er blevet ramt af dimensioneringen og   

  omdelte samtidig en oversigt over uddannelsesstrukturen på IFG. 

- Aftagerpanelet for europæiske studier er nu nedsat. Information herom lægges på www. 

 

5. Forretningsorden 

Man besluttede at fastholde den eksisterende forretningsorden. 

 

6. Fagudbud til de internationale programmer 
SNESO besluttede at udbyde samtlige fag til de internationale programmer.  

Lene Hviid Petersen, Studieservice, informeres herom. 

 

 

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/


7. Eventuelt 

Anders stod uforstående overfor, at det ikke er tilladt at have musik i ørerne ved de skriftlige 

eksaminer. 

 

Dorte problematiserede, at European studies er underlagt det erhvervsøkonomiske 

censorkorps. 

 

Forårets mødedatoer blev fastlagt som følger: 

19/2 kl. 10:00 

16/3 kl. 13:00 

20/4 kl. 13:00 

22/5 kl. 10:00 

29/6 kl. 10:00 

 

 

Lukkede punkter 

 

 

8. Studentersager 

 

140678- Ansøgning om merit. Ej imødekommet. 

030892- Ansøgning om merit. Imødekommet. 

110989- Ansøgning om tilladelse til at amning ved eksamen. Ej imødekommet. 

081089- Ansøgning om ekstra tid til skriftlige stedprøver. Imødekommet. 

010884- Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg. Imødekommet. 

010884- Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg. Ej imødekommet. 

110788- Ansøgning om direkte adgang til reeksamen. Imødekommet. 

220688- Ansøgning om direkte adgang til reeksamen. Ej imødekommet. 

240492- Ansøgning om direkte adgang til reeksamen. Ej imødekommet. 

290494- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

120193- Ansøgning om tilmelding til fag. Imødekommet. 

070591- Ansøgning om merit for udlandsophold. Imødekommet. 

040689- Ansøgning om merit for udlandsophold. Afventer transcript.  

170793- Ansøgning om merit for udlandsophold. Imødekommet. 

 

 

Sager behandlet af formanden grundet tidspres 

 

060190- Anmodning om anerkendelse af sygemelding. Imødekommet. 

051088- Ansøgning om fristforlængelse. Imødekommet. 

070990- Ansøgning om fristforlængelse. Imødekommet. 

290588- Særlige forhold omkring eksamen. Imødekommet. 

280187- Afklaring i forbindelse med reeksamen. 

 

 

 

 

 

Anna Marie Dyhr Ulrich /  Charlotte Lund Hansen 

Studienævnsformand  Sekretær for studienævnet    


