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Referat af møde i
Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,
og Europæiske Studier (SNESO)
den 23. juni 2016
Tilstede: Anna Marie Dyhr Ulrich, Dorte Andersen, Esben v. Holstein, Kasper Tollestrup
Mark, Mette G.H. Thomsen, Ingo Winkler, Anders John Kramer (deltog under lukkede
punkter), Charlotte Lund Hansen (referent).

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra møde den 13. maj 2016.
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser.
- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn.
- Fakultetet har fremsendt standardformulering, man anbefaler at benytte i sager
omhandlende dispensation fra tilmeldingskrav.
- Fakultetet har fremsendt orienteringsbrev om proces ved ønske om ændring af
eksisterende uddannelsers titel og andre forhold.
- Fakultetet har fremsendt en opsummering af justeringen af Studiefremdriftsreformen
– nye regler og ændringer til studieordningerne.
- Studiestartsprøven er nu fastlagt til den 6. september i tidsrummet 8:00-9:00.
Stor Tak til Simon Kleinschmidt Salling for at få det på plads med alle aktører.
- Fakultetet har bedt studienævnet om at udpege medlemmer til et ankenævn.
- Fakultetet har fremsendt opdateret kontaktliste SAM og Eksamen-Studieservice.
- De nye rammer for censurering i forbindelse med mundtlige prøver er ej blevet meddelt
censorformændene tids nok, hvorfor de ikke vil være gældende for indeværende eksamenstermin
(juni/august)
- Studielederne indberetter p.t. kapacitetstal til fakultetet.
- Strukturen for GVCM
- Studienævn for Erhvervsøkonomi, Odense og Studienævn for Erhvervsøkonomi,
Slagelse lægges sammen pr. 1. juli 2016.
- Korrektur til UddannelsesGuiden – svarfrist er 1. juli.
- Der udsendes e-mail til forsinkede studerende.
- Fakultetet har fremsendt forslag til formulering til E16-fagbeskrivelser vedr.

tilmelding til undervisning og prøver.
- Anna Marie orienterede fra møde i Flensborg vedr. grænseoverskridende
uddannelsessamarbejde d. 6. juni.
- Anna Marie gav status på studienævnsstrukturen om hvilken, fakultetet vil komme
med en udmelding før sommerferien.
4. Eventuelt.
- SNESO E16 - B-siden
Kasper dimitterer og udtræder derfor af nævnet.
-

Fastlæggelse af efterårets møder - venligst medbring kalender
Onsdag 14/09 – 12:30
Onsdag 12/10 – 12:30
Onsdag 09/11 – 12:30
Onsdag 07/12 – 12:30

Lukkede punkter

5. Forårets undervisningsevaluering.
Forløbet og resultaterne blev drøftet, herunder
- undervisningens tilrettelæggelse og de studerende anvendelse af tid til
forberedelse,
- andre aktiviteter end pensumgennemgang i timerne,
- forventningsafstemning om forløbet.
6. Studentersager.
300995- Ansøgning om et ekstra eksamensforsøg. Imødekommet.
240393- Ansøgning om et ekstra eksamensforsøg. Imødekommet.
181093- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af valgfag. Imødekommet.
040293- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet.
040293- Ansøgning om alternativ fagplacering. Imødekommet.
210390- Ansøgning om ombytning af fag. Ej imødekommet.
Derudover havde fakultetet bedt studienævnet behandle en sag omhandlende
dispensation fra studieaktivitetsreglen. Nævnet undrede sig, idet fakultetet allerede for
næsten et år siden skriftligt havde ladet nævnet forstå, at sagen ikke skulle undergå
behandling i studienævnet.
Nævnet besluttede, at den studerende kan fortsætte sine studier på SDU.

Anna Marie Dyhr Ulrich
Studienævnsformand
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Charlotte Lund Hansen
Sekretær for studienævnet

