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Der indkaldes hermed til møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg, og Europæiske Studier (SNESO) 

den 13. november 2014 kl. 10:00, Alsion M202 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 2. oktober 2014. 

 

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

 Evt. meddelelser v/studielederen. 

 De nye regler om tvungen tilmelding til 30 ECTS pr. semester medfører, at Eksamenskontoret fremover er 

nødt til at have fagudbuddet klar markant tidligere end hidtil. Derfor vil der allerede fra foråret 2015 blive 

justeret i vores afleveringsfrister.  

 Folketinget har med den vedtagne Studiefremdriftsreform ændret reglerne for supplering således, at det 

ikke længere er tilladt at supplere en bestået bachelor- eller professionsbacheloruddannelse med fag og 

fagelementer taget f.eks. via tomplads-ordningen, eller andre efteruddannelsestilbud for derved opnå 

adgang til en given kandidatuddannelse. De studerende, der er eller har været indskrevet på et 

tompladsforløb på SDU er den 30. oktober blevet informeret herom.  

 Studieservice har netop lanceret en fyldig webside med information om fremdriftsreformen og dens otte 

temaer særligt rettet mod de studerende. Siden ventes i løbet af uge 45 også at foreligge i en engelsk 

version. http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Eksamen/Studiefremdriftsreformen.  

 Endvidere har fakultetet oprettet en lokal side på SDUnet, hvor man samler relevante dokumenter fra især 

ministeriet og Studieservice samt fakultære udmøntninger af de nye regler. Siden udvikles løbende. Se 

mere på http://www.sdunet.dk/Enheder/Fakulteter/Samfundsvidenskab/Om-

uddannelsesledelse/Uddannelsesrammer-og-procedurer/Studiefremdriftsreformen---

SAMF.aspx?contentlang=da 

 FAQ om eksamensprotokoller er ment som en hjælp til bedømmerne, når de udfylder eksamensprotokoller 

- se mere på http://www.sdunet.dk/Vaerktoejer/Vejledninger/Undervisning/Udfyldning-af-

eksamensprotokoller---FAQ.aspx 

 Den af de erhvervsøkonomiske studieledere vedtagne suppleringsmodel for cand.merc. medfører, at man af 

hensyn til henvisning til og registrering af 2-semesterfaget Tools for Quantitative Analysis nu har splittet 

faget op i to selvstændige fag.  
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 Vi er blevet bedt om at stille med en oplægsholder, en (gerne dansk) studerende, fra European Studies til 

Studievalg i forbindelse med Uddannelse Uden Grænser. Endvidere ønsker man også, at en færdiguddannet 

person deltager. Århus 14. + 15. januar, Herning 28. + 29. januar. 

 I 2015 afholdes De studerendes dag fredag d. 8. maj 2015, og der vil derfor være undervisningsfri på SDU 

den dag i tidsrummet kl 10-18. 

 Evt. andre meddelelser. 

 

4. Studieordninger og profil/linjebeskrivelser. 

 

5. Eksamenspensum – E14. 

 

6. Høring over bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. 

 

7. Eventuelt. 

 

 

Lukkede punkter 

 

 

8. Studentersager. 
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