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Ref.: CLH
Referat af møde i
Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,
og Europæiske Studier (SNESO)
den 13. april 2016
Tilstede: Dorte Andersen, Esben v. Holstein, Anders John Kramer, Mette G.H. Thomsen,
Charlotte Lund Hansen (referent).
Fraværende: Anna Marie Dyhr Ulrich, Ingo Winkler, Kasper Tollestrup Mark.
Det planlagte møde med vore to nye studieledere, Jesper Piihl (Institut for Entreprenørskab og
Relationsledelse) og Christian Elmelund-Præstekær (Institut for Statskundskab) var på
forhånd blevet udsat til et andet p.t. ikke nærmere defineret tidspunkt.
Grundet formandens fravær blev mødet ledet af næstformanden.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at pkt. 4 som følge af formandens
fravær blev udsat.
2. Godkendelse af referat fra møde den 9. marts 2016.
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser.
- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn.
- Der kan gives adgang til Acadre for studienævnenes studenterrepræsentanter i
forbindelse med studienævnsarbejdet.
- Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet, har
nu fastsat fordelingen af studiepladser mellem kvote 1, kvote 2 og kvote 3 for optaget
på universitetets bacheloruddannelser 2016.
- Tiltag i forbindelse med censurering og indkaldelse til mundtlige prøver.
- På fakultetet har man pr. 1/4-16 udpeget en ny ansvarlig for administrationen af
Eksamensklager.
- Afledt af dagens e-mailhøst fra dekan og rektor: Udbud af samf.uddannelser i
Sønderborg.

4. Uddannelsesberetningerne.
Punktet blev som ovenfor nævnt udsat.
5. Forslag til datoer for fællesfag på Erhvervsøkonomi, HA for vintereksamen
jan./feb. 2017.
SNESO havde ingen kommentarer til det fremsendte forslag, hvilket meddeles Kirsten
Høg.
6. Eventuelt.
- SNESO imødeser en endelig afklaring af tidsrammen for så vidt angår ophør af
samfundsvidenskabelige uddannelser og studienævn i Sønderborg.
-

Der udtryktes behov for et snarligt besøg af vore SUL’er eller andre, der kan give
svar på spørgsmål omkring bl.a. ansvarsfordeling i forhold til forskellige opgaver.
Deltagerkredsen begrænser sig ikke nødvendigvis til studienævnets medlemmer
alene - samtlige samf.ansatte i Sønderborg kunne muligvis være interesserede i at
deltage.

-

Forårets møderække er fortsat som følger:
Fredag d. 13. maj, kl. 12:30
Torsdag d. 23. juni, kl. 10:00

Lukkede punkter

7. Studentersager.
030685- Ansøgning om et ekstra eksamensforsøg. Imødekommet.
080188- Ansøgning om et ekstra eksamensforsøg. Imødekommet.
271089- Ansøgning om ekstraordinær eksamenstermin. Imødekommet.
090484- Ansøgning om sletning af eksamensforsøg. Imødekommet.
061088- Ansøgning om ekstra tid til eksamen. Imødekommet.
141170- Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist. Imødekommet.
Derudover orienterede næstformanden om en række sager afgjort af formanden
grundet tidspres.

Mette G.H. Thomsen
Næstformand for studienævnet
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Charlotte Lund Hansen
Sekretær for studienævnet

