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Referat af møde i   

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg, og Europæiske Studier 

Mandag den 14. januar 2013 

 

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

Kjærgaard Christensen, Charlotte Lund Hansen (referent). Anne Bruchanski, Studieservice, deltog 

som observatør under dele af pkt. 3 samt under pkt. 4. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra nævnets konstituerende møde den 14. januar 2013 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser 

- Åbent Hus afholdes i år den 23. februar. 

- Den 25. februar afholdes lokalt på campus Sønderborg kandidatdag for indskrevne 

bachelorstuderende. Studieservice koordinerer arrangementet. 

- I år afholdes Valg undervejs-messen i Odense den 27. februar.  

- Der pålægges fra sommeroptaget 2013 et gebyr på 100€ for ikke EU-borgere ved 

ansøgning om optagelse til kandidatstudier. 

- På BSc Economics and Business Administration er der aftalt igangsætning af temadage i 

de erhvervsøkonomiske fag med henblik på at gøre undervisningen mere vedkommende, 

aktiverende og praksisnær. Marketingfaget på 2. semester står for skud i foråret 2013. 

 

4. Forretningsorden 

Nævnet besluttede at ændre en smule i den eksisterende forretningsorden.  

 

5. Studentersager (lukket pkt.) 

080188- Ansøgning om merit. Ej imødekommet. 

270189- Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg. Imødekommet. 

111192- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

 

Formanden har derudover godkendt en forsinket indlevering af lægeerklæring. 

 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - 

Sønderborg og Europæiske Studier               

Alsion 2 

6400 Sønderborg 

 

Tlf.: 6550 1000 

Fax: 6550 1093 

http://www.sdu.dk 

 

http://www.sdu.dk/


 

 

 

En verserende klagesag har fundet sin afslutning. Styrelsen for Universiteter og 

Internationalisering har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte studienævnet afgørelse. 

 

6. Eventuelt 

Forårets møderække blev aftalt som følger – med forbehold for ændringer: 

tirsdag den 12. februar kl. 13:00 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Esben v. Holstein 

Studienævnsformand   /  Charlotte Lund Hansen 

   Sekretær for studienævnet   


