
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 7. september 2016 

 

 Ref.: AMDU/CLH 

 

Der indkaldes hermed til møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,  

og Europæiske Studier (SNESO) 

den 14. september 2016 kl. 12:30 i lokale M202 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 23. juni 2016. 

 

3. Meddelelser. 

- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn. 

- Faglig vejleder rapport for det akademiske år 2015/16. 

- De to faglige vejledere er ansat: Kasper Tollestrup Mark (EUS) og Katharina 

  Henschel (Bus.Adm.). 

- Der afholdes Studiepraktik i dagene 26.-28. (begge inkl.). 

- Der er igangsat ny studieorienterende aktivitet i samarbejde med Business College  

  Syd. 

- Samfundsvidenskab Sønderborg er repræsenteret på Uddannelseskaravanen 2016 i 

  indeværende efterår.  

- Meddelelse fra fakultetet om ophør af dispensationsperiode vedr. digital aflevering. 

- Fakultetet har informeret om optagelsesproceduren for nyoptagne 

  bachelorstuderende. 

- Fakultetet har informeret om, at alle studerende på dagsstudierne den 2. august er  

  blevet informeret om den ændrede studiefremdriftsreform.  

- Fakultetet har informeret om status for tilbudte studiepladser pr. 30/7-16. 

- Fakultetet har leveret dansk og engelsk udgave af tekst, som bedes  

  indsat i fagbeskrivelser i fag, som ikke udbydes igen.  

- Styrelsen for Videregående Uddannelser har noteret sig, at Syddansk Universitet  

  lukker kandidatuddannelsen i europæiske studier samt kandidatuddannelserne i  

  erhvervsøkonomi – 1)Business Relationship Management og 2) Global Value Chain  

  Management. Endvidere har styrelsen noteret sig, at de bachelorstuderende på  

  europæiske studiers retskrav ændres til kandidatuddannelsen i komparativ politik og  

  velfærdsstudier gældende fra og med kandidatoptaget september 2017. 

- Dekanen har besluttet at ændre i studienævnsstrukturen på fakultetet. Alle nævn  

  nedlægges, og der oprettes fem nye med tilhørende repræsentationsområdedeling.  

  Der afholdes valg til de nye studienævn i november 2016.    
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- Fakultetet har meddelt, at Fakultetets rammer og beslutninger er blevet opdateret. Se  

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

uddannelsesledelse/Uddannelsesrammer-og-procedurer/Fakultetets-rammer-og-

beslutninger.aspx?contentlang=da  

- Præcisering for så vidt angår vejledningstimer i forbindelse med specialeskrivning.  

  Normen er således 5 timer mere, dvs. i alt 20 timer, såfremt specialet skrives af en  

  gruppe.  

- Eventuelle andre meddelelser. 

 

4. Fagbeskrivelser F17. 

 

5. Eventuelt. 

 

 

 

Lukkede punkter 

 

 

 

6. Studentersager. 

 

 

 

 

 

 

Anna Marie Dyhr Ulrich 

Studienævnsformand /  Charlotte Lund Hansen 

 Sekretær for studienævnet 
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