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Der indkaldes hermed til møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,  

og Europæiske Studier (SNESO) 

den 22. maj 2015 kl. 10:00 i lokale M202 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 20. april 2015. 

 

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

- Fakultetet har fremsendt en vejledning om tilmeldinger til fag – før og efter 

Studiefremdriftsreformens ikrafttræden. Vejledningen er indtil videre kun til internt brug, 

men fakultetet har lovet, at der snarest muligt vil foreligge en version på fakultetets webside 

om reformen, som vi kan henvise til.  

- Fakultetet har fremsendt en datoplan for undervisningstilmeldingen. Man arbejder på, at også 

denne information kan komme på www. Vi informeres snarest muligt herom.  

- Vi har modtaget Retningslinjer for behandling plagiat på Det samfundsvidenskabelige 

Fakultet. Vi har efterfølgende udsendt det til vore undervisere. 

- Der er atter ændringer i bemandingen for så vidt angår vores kontaktpersoner på 

Eksamenskontoret. 

- Fristerne for at søge orlov er 31. august og 31. januar.   

- Orientering om tidsramme for specialet, forudsætninger for deltagelse i prøve m.v. 

- Censorformandskabet for de erhvervsøkonomiske uddannelser har ændret procedure for at 

sikre at censorformandskabsmedlemmerne i løbet af den firårige beskikkelsesperiode 

censurerer ved et vist antal prøver inden for deres ansvarsområde.  

- Følgende fem bekendtgørelser træder i kraft 15. maj 2015: 

  1) Bekendtgørelse nr. 597 af 8. marts 2015 2015 om talentinitiativer på  

                de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område                       

                (talentbekendtgørelsen). 

2) Bekendtgørelse nr. 598 af 8. marts 2015 om tilskud og revision m.v. ved  

     universiteterne.   

3) Bekendtgørelse nr. 607 af 8. marts 2015 om ændring af eksamensbekendtgørelsen. 
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4) Bekendtgørelse nr. 608 af 8. marts 2015 om ændring af     

     uddannelsesbekendtgørelsen. 

5) Bekendtgørelse nr. 595 af 8. marts 2015 om ændring af bekendtgørelse om åben  

     uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 

- Kompetenceenheden for Kommunikation på Samfundsvidenskab arbejder med ændringer på 

websiderne for potentielle studerende. 

- Eventuelle andre meddelelser. 

 

4. Fakultetets strategi - høringsproces. 

 

5. Undervisningsevaluering F15. 

 

6. Eventuelt. 

 

 

 

Lukkede punkter 

 

7. Studentersager. 
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Studienævnsformand /  Charlotte Lund Hansen 
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