
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 30 november 2016 

 

 Ref.: AMDU/CLH 

 

Der indkaldes hermed til møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,  

og Europæiske Studier (SNESO) 

den 7. december 2016 kl. 12:30 på adressen  

Midtkobbel 54, Kollund 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 9. november 2016. 

 

3. Meddelelser. 

- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn. 

- Direktionen har godkendt, at der er holdes skemafri onsdag d. 8. marts 2017 kl.12-18   

  for at samle de videregående uddannelsestilbud på én event, som bliver en  

  kombination af Valg Undervejs messen og Efteruddannelsesmessen. Arrangementet  

  foregår i Odense. 

- Den 25. februar 2017 afholder vi endnu en gang Study Try Out på Alsion – se mere  

  via http://www.sdu.dk/en/om_sdu/byerne/soenderborg/study+try-out  

- Der afholdes informationsmøde vedr. det testbaserede optag d. 7. december.  

  I skrivende stund er datoen blevet d. 7. december. Simon K. Salling har opfordret til 

  at det af ressourcemæssige hensyn Skypes el. lign. 

- Fakultetet har fremsendt info om information til kommende specialestuderende vedr.  

  maksimale studietider ift. prøveforsøg. 

- Uddannelse og Kommunikation har fremsendt ny Uddannelsesbekendtgørelse nr.  

  1328 af 15. november 2016 - gældende fra 1. februar 2017. 

- Eksamenskontoret har varslet studerende om udmeldelse grundet studieinaktivitet.  

  Hos os er der tale om 3 bachelorstuderende og ingen kandidatstuderende. 

- Kommunikation og Uddannelse har fremsendt links til information om Kampagne 

  for Troværdige eksamener. Se mere på sdu.dk/snyd og ”Troværdige eksamener”  

- Kommunikation og Uddannelse har fremsendt information om, at Eksamenskontoret 

  har mindet de studerende om den igangværende undervisningstilmeldingsperiode 

- Prodekanen for Uddannelse har besluttet at den annoncerede minimumsudbetaling til  

  censorer bortfalder. Censorer aflønnes således alene for de timer, de rent faktisk  

  erlægger (ved mundtlige prøver).  

- Eventuelle andre meddelelser. 
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4. Linjebeskrivelse 2017 – International Economics and Business Relationships.  

 

5. Undervisningsevaluering – E16. 

 

6. Censorrapporter. 

 

7. Eventuelt. 

 

 

 

Lukkede punkter 

 

 

 

8. Studentersager. 

 

 

 

 

 

Anna Marie Dyhr Ulrich 

Studienævnsformand /  Charlotte Lund Hansen 
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