
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 12. februar 2014 

 

 Ref.: AMDU/CLH 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,  

og Europæiske Studier (SNESO) 

den 12. februar 2014 kl. 14:15 i lokale M202 

 

Tilstede: Anna Marie Dyhr Ulrich, Dorte J. Andersen, Ingo Winkler, Line 

Marie Sahlmann, Mette G.H. Thomsen, Svenja Matthiessen, Charlotte 

Lund Hansen (referent). 

Fraværende: Florian Wagenknecht. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 23. januar 2014. 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser. 

- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn  

- Referat fra studielederkredsen. Orientering v/studielederen. 

- Dekan Jesper Strandskov har valgt at fratræde sin stilling snarest muligt – 

sandsynligvis hen omkring sommer. 

- Prodekan for uddannelser på samfundsvidenskab, Jan Guldager Jørgensen har 

valgt at fratræde sin stilling pr. 1. marts 2014. 

- Møde den 3. februar 2014 m/prodekan for uddannelser, Jan Guldager Jørgensen 

og koordinerende studieleder for erhvervsøkonomi, Anna Lund Jepsen. 

Orientering v/studielederen, 

- Censorrapport (udsendt 24/1). 

- Fonden for Entrepreneurskab – Young Enterprise. Se mere her .  

- Studienævnsansvaret for hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen i 

erhvervsøkonomi er overgået til Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense. 

- Der afholdes Åbent Hus på Alsion lørdag 22. februar kl. 13-17. Både faglige 

vejledere, tutorer, og videnskabelige medarbejdere er på banen. 

- Sagsgangen vedr. uregelmæssigheder ved eksamen er blevet opdateret og 

præciseret på enkelte punkter. Find ud af mere via SDUnet. 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - 

Sønderborg, og Europæiske Studier               

Alsion 2 

6400 Sønderborg 

 

Tlf.: 6550 1000 

Fax: 6550 1093 

http://www.sdu.dk 

 

http://www.ffe-ye.dk/projektstoette/de-videregaaende-uddannelser
http://www.sdu.dk/


- Kompetenceenheden for Kommunikation, Samfundsvidenskab har henvendt sig 

med tilbud om at lave nogle film til os, som vi kan bruge i forbindelse med 

markedsføring af vore bachelorprogrammer. Svenja finder studerende der vil 

deltage - meddeles Charlotte.  

- Suppleringskurserne er ved at være på plads. 

- De studerendes Dag afholdes i år den 2. maj. 

 

4. Høring over principper for studiestart.  

Nævnet havde kun et par få kommentarer. Studielederen svarer på nævnets vegne. 

 

5. Valgfagsudbud. 

En portefølje af valgfag udbydes. Derudover er det muligt at byde ind med nye 

valgfag. Studielederen formidler dette ud via de programansvarlige og Charlotte 

kontaktes a.s.a.p. i fald man er interesseret.  

 

6. Eventuelt. 

Kompetenceenheden for Kommunikation, Samfundsvidenskab har bedt 

studielederne om at udsende e-mail til studerende vedrørende Valg undervejs. 

Mette og Svenja lægger den endvidere i de studerendes Facebook-grupper. 
                                                 

Forårets mødedatoer er fortsat fastlagt som følger: 

10. marts – kl. 10:00 

09. april – kl. 9:30 

19. maj – kl. 10:00 

25. juni – kl. 10:00 

 

 

Lukkede punkter 

 

7. Undervisningsevaluering F14. 

SNESO opfordrer til den mundtlige evaluering/dialog ca. 5 uger henne i forløbet.  

Derudover besluttede man at evaluere alle fag og samtlige undervisere med en 

skriftlig del. Nærmere information udsendes på et senere tidspunkt. 

 

8. Studentersager. 

261191- Ansøgning om endelig merit for udlandsophold. Imødekommet. 

020191- Ansøgning om endelig merit for udlandsophold. Imødekommet. 

010492- Ansøgning om endelig merit for udlandsophold. Imødekommet. 

030393- Ansøgning om endelig merit for udlandsophold. Imødekommet. 

060991- Ansøgning om endelig merit for udlandsophold. Imødekommet. 

130391- Ansøgning om endelig merit for udlandsophold. Imødekommet. 

310591- Ansøgning om endelig merit for Internship. Imødekommet. 

281191- Ansøgning om endelig merit for Internship. Imødekommet. 

040893- Ansøgning om endelig merit for Internship. Imødekommet. 

280292- Ansøgning om endelig merit for Internship. Imødekommet. 

300591- Ansøgning om endelig merit for Internship. Imødekommet. 

280191- Ansøgning om endelig merit for Internship. Imødekommet. 

171191- Ansøgning om endelig merit for Internship. Imødekommet. 

300881- Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg. Imødekommet. 



141092- Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg. Imødekommet. 

030892- Ansøgning om ændring af forløb. Imødekommet. 

160587- Ansøgning om overførsel af merit. Imødekommet. 

241089- Ansøgning om overførsel af merit. Ej imødekommet. 

 

Derudover har fakultetet bedt nævnet om at tage stilling til om der i en sag om et 

femte eksamensforsøg, hvor ansøger har fremsendt yderlige materiale, er baggrund 

for at omgøre nævnets tidligere afgørelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Marie Dyhr Ulrich 

Studienævnsformand /  Charlotte Lund Hansen 

 Sekretær for studienævnet 

 


