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Referat af møde i   

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg, og Europæiske Studier 

Tirsdag den 12. februar 2013 

 

Tilstede: Esben v. Holstein, Martin Klatt, Anna Marie Dyhr Ulrich, Line Marie Sahlmann, Troels 

Kjærgaard Christensen, Charlotte Lund Hansen (referent).  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 14. januar 2013 og ekstraordinært møde den 4. 

februar 2013 

Referaterne blev godkendt. 

 

3. Meddelelser 

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

- Det Internationale kontor har ændret fristerne og proceduren for ansøgning om 

udlandsophold: 

 1. marts for så vidt angår Erasmus, Nordplus og IP. 

 1. oktober for Erasmus-restpladser til efterfølgende forårssemester. 

 1. november for oversøiske pladser og IP. 

  Studerende skal ikke længere ansøge deres studienævn om forhåndsgodkendelse forud for 

ansøgningsfristen. De skal i stedet først ansøge om forhåndsgodkendelse efter, de har fået 

tildelt en udvekslingsplads af Det internationale Kontor. De skal dog fortsat opstille et 

studieprogram for hvert universitet, de søger om. Hertil bruges fortsat en Learning 

Agreement, som downloades fra http://www.sdu.dk/detinternationalekontor , hvor også 

ansøgningsskemaet og lister over opslåede pladser findes. 

- Oplæg for Erasmus studerende afholdtes den 25. januar på Alsion. 

- Studieorienterende oplæg afholdtes den 31. januar på Kurt-Tucholsky-Schule i Flensborg. 

- 06.-07. februar: Oplæg om europæiske studier på UUG-messen i Odense. 

- 20. februar: Oplæg om vores bachelorprogrammer på Hermann-Tast-Schule i Husum. 

- 23. februar: Åbent Hus, Alsion 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Byerne/Soenderborg/%c3%85bent+Hus  

- 25. februar: Præsentation af vores egne overbygningsuddannelser, Alsion.  
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- 27. februar: Valg undervejs i Odense.  

- 27. februar: Job hunting in Denmark v/Karrierecentret, Alsion. 

- 29. januar: Besøg på IBC om fremtidigt samarbejde. 

- 01. marts: Study Try Out, Alsion. 

- 07.-10. marts: Messe i Wien. 

- 14.-18. marts: Baltic Tour-messe. 

- Medio marts: Messe i London. 

- 22.-24. april: Messe i Barcelona og Madrid. 

- 04.-05. maj: Messe i Lübeck. 

- 14.-15. maj: Messe i Flensborg. 

- 30.-31. maj: Messe i Schwerin. 

- 13.-14. juni: Messe i Kiel. 

- 10.-11. oktober: Messe i Utrecht (kandidat). 

- Martin har deltaget i et møde i Region Syddanmark. Man besluttede, at der skal nedsættes 

en Task Force, der skal have til formål at afklare barrierer og muligheder for det fremtidige 

grænseoverskridende samarbejde. 

 

4. Undervisningsevaluering – foråret 2013 

SNESO besluttede at evaluere følgende forårsfag: 

- Qualitative Inquiry 

- Accounting 1 

- Macroeconomics 

- Business Law 

- Advanced Business Administration 1: Finance 2 

- Economics of International Integration 

- Economic Geography 

- Political Theory 

- Cultural Analysis 

- Social Research and Methodology 

- Business Environment 

 

De fagansvarlige – samt i øvrigt samtlige undervisere – orienteres snarest. 

 

5. Fagudbud til Exchange 
SNESO besluttede at udbyde et antal fag til de internationale programmer. Se venligst bilag 

120213/5. 

 

En listeover fag var at foretrække frem to en angivelse af maksimalt antal deltagende 

studerende, idet dette også ville ramme ordinære studerende. Tilpasninger kunne laves så lidt 

bureaukratisk som muligt, når tallene blev kendt. 

 

Punktet affødte en diskussion, der klart mundede ud i en problematisering af den megen 

samlæsning. På flere hold er der nu så mange studerende, at det medfører problemer, når der lige 

før studiestart ydermere tilføres et antal Exchange studerende. Endvidere er der hensynet til de 

forskellige studerendes faglige udgangspunkt at tænke på. 

 

6. Eventuelt 

De næste møder er planlagt som følger – med forbehold for ændringer: 

tirsdag den 12. marts kl. 13:00 

tirsdag den 16. april kl. 13:00 



tirsdag den 21. maj kl. 13:00 

mandag den 1. juli kl. 10:00 

 

 

   Lukkede punkter 

 

7. Undervisningsevaluering – efteråret 2012 

Studienævnet beklager hele forløbet og havde ellers ikke yderligere kommentarer.  

 

8. Studentersager 

060588- Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg. Imødekommet. 

260691- Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg. Imødekommet. 

160192- Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg. Afventer yderligere oplysninger. 

271090- Ansøgning om adgang til reeksamen. Imødekommet. 

270868- Ansøgning om adgang til reeksamen. Imødekommet. 

090484- Ansøgning om adgang til reeksamen. Afventer yderligere oplysninger. 

231090- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Afventer yderligere oplysninger. 

261190- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

061189- Ansøgning om adgang til reeksamen. Afventer yderligere oplysninger. 

181288- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

120991- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

040691- Ansøgning om merit. Imødekommet. 

241089- Ansøgning om merit. Imødekommet. 

181089- Ansøgning om merit. Delvis imødekommet. 

240492- Ansøgning om adgang til reeksamen. Imødekommet. 

 

 

Derudover har formanden siden forrige møde grundet tidspres behandlet følgende: 

 

291291- Ansøgning om adgang til reeksamen. Imødekommet. 

101292- Ansøgning om adgang til reeksamen. Imødekommet. 

271089- Ansøgning om adgang til reeksamen. Imødekommet. 

270790- Ansøgning om adgang til reeksamen. Imødekommet. 

200591- Ansøgning om adgang til reeksamen. Imødekommet. 

111090- Ansøgning om adgang til reeksamen. Imødekommet. 
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Studienævnsformand   /  Charlotte Lund Hansen 

   Sekretær for studienævnet   


