
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 18. maj 2016 

 

 Ref.: AMDU/CLH 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,  

og Europæiske Studier (SNESO) 

den 13. maj 2016  

 

Tilstede: Anna Marie Dyhr Ulrich, Dorte Andersen, Esben v. Holstein, Kasper Tollestrup 

Mark, Mette G.H. Thomsen, Marlene Kaizler (observatør under åbne punkter, Studieservice), 

Charlotte Lund Hansen (referent). 

 

Fraværende: Ingo Winkler, Anders John Kramer. 

 

Det planlagte besøg af Projekt internationalisering af uddannelse v/ projektleder Hjørdis 

Albrektsen var blevet aflyst. Ifølge Hjørdis Albrektsen har vi i begge vore engelsksprogede 

bacheloruddannelser opfyldt kravet om et mobilitetsvindue og det sidste, der mangler at blive 

præciseret, vil kunne klares pr. mail eller telefon. Den generelle orientering om 

Internationalisering af uddannelser gives således ved en anden lejlighed.  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 13. april 2016. 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser. 

- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn. 

- I de udmeldte reduktioner fra dekanatet fremgår at cand.merc. i Sønderborg lukkes.  

  For det aktuelle optag Efteråret 16 gælder, at Global Value Chain Management kører 

  til efteråret og optaget holdes åbent så længe som muligt. Endvidere optages i februar  

  2017.  Indsatser rettet mod at rekruttere studerende kan fortsætte. På profilen  

  Regional Economics and  Development optages ikke studerende E16. Ej heller på  

  MSc in Social Sciences, European Studies optages studerende i E16. 

- Efterårets innovationscamp løber af stablen i dagene 6. - 8. september. 

- Kommunikation og Uddannelse ved fakultetet har fremsendt information om status  

  på markedsføring 2016.  

- Kommunikation om justering af Fremdriftsreformen. 

- Status på kandidatoptaget. 

- Jens Ringsmose er ej længere ansat som institutleder på Institut for Statskundskab.    
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Christian Elmelund-Præstekær er nu blevet konstitueret som institutleder og kan  

derfor ej længere fungere som SUL. Prodekanen har derfor besluttet at udpege  

Morten Kallestrup som foreløbig SUL for Europæiske Studier.  

 

4. Uddannelsesberetningen. 

Anna Marie berettede om processen. Nævnet diskuterede specielt udviklingen af de to 

bacheloruddannelser. Man blev enige om, at det er vigtigt, at de to uddannelser har to 

klare adskilte profiler, dog bør samlæsning og andre synergier tænkes ind, hvor dette 

giver mening.   

 

5. Eventuelt. 

Studienævnene skal af og til forholde sig til materiale, der findes på SDU-net, hvilket 

er problematisk eftersom de studerende i nævnet ikke har adgang til samme. 

 

Forårets møderække er fortsat som følger: 

Torsdag d. 23. juni, kl. 10:00. 

 

 

 

Lukkede punkter 

 

 

6. Forårets undervisningsevaluering. 

Man har fra centralt hold forlænget evalueringen en uges tid og afsluttes først den 15. 

maj. Anna Marie gav status på besvarelserne. 

 

Fagene International HRM og International Management and Leadership bør trækkes 

ud af beregningerne, da undervisningen først starter efter evalueringen udløb. Andreas 

Eriksen informeres herom. 

 

7. Studentersager. 

 

070991- Ansøgning om ikke registrering af eksamensforsøg. Imødekommet. 

050486- Ansøgning om alternativ eksamenstermin. Ej imødekommet. 

240393- Ansøgning om alternativ eksamenstermin. Imødekommet. 

300893- Ansøgning om merit. Delvis imødekommet. 

180177- Ansøgning om fristudsættelse. Imødekommet. 

300882- Ansøgning om dispensation fra 30 ECTS tilmeldingskravet. Imødekommet. 

181280- Ansøgning om dispensation fra 30 ECTS tilmeldingskravet. Imødekommet. 

 

 

Derudover orienterede formanden om, at hun grundet tidspres havde truffet afgørelser 

i en række sager om forhåndsgodkendelse af Study Abroad og Internship. 

 

 

 

 

 

 

Anna Marie Dyhr Ulrich 

Studienævnsformand /  Charlotte Lund Hansen 

 Sekretær for studienævnet 


