
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 30. juni 2014 

 

 Ref.: AMDU/CLH 
 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg, og Europæiske Studier (SNESO) 

den 25. juni 2014 

 

Tilstede: Anna Marie Dyhr Ulrich, Ingo Winkler, Esben v. Holstein, Line Marie Sahlmann, Mette G.H. 

Thomsen, Florian Wagenknecht, Charlotte Lund Hansen (referent). 

 

Fraværende: Dorte J. Andersen. 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 19. maj 2014. 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser. 

- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn.  

- Ny dekan for Det samfundsvidenskabelige Fakultet blev Professor Nikolaj Malchow-Møller.  

- Ny prodekan for uddannelser blev lektor Ole Friis. 

- SUEs oplæg til en ny pædagogisk profil for samfundsvidenskab skal revideres. 

- Den annoncerede, reviderede fagbeskrivelsesskabelon skal gælde for fagbeskrivelser fra og med 

efteråret 2015. 

- Ny formand for Uddannelsesrådet er Jesper Strandskov. 

- Implementeringen af Exam Monitor er blevet udskudt. 

- Der er bebudet en ny taxameterordning. 

- Grundet manglende optag startes Cand.merc. Regional Economics and Business Development 

ikke op i år. 

- Der kan – via projektet Læringsrum og Undervisningsteknologi (LUP) søges midler til 

nødvendigt IT-udstyr, materialer, og aflønning af eksterne konsulenter (studentermedhjælp, d-

vip, etc.). 

- De små film, som Kompetenceenheden for Kommunikation, Samfundsvidenskab har tilbudt at 

lave inden for emnerne 1) studiemiljø, 2) undervisning, 3) udlandsophold, til at lægge på de 

orange bachelorsider, er ved at være færdige.  

- En del undervisere har ikke givet tilbagemelding til SNESO for så vidt angår forårets 

undervisningsevaluering og der rykkes således herfor. Deadline var sat til den 2. juni 2014. 

- Ansættelsesproceduren for så vidt angår nye faglige vejledere og tutorer er i gang. Der afholdes 

samtaler i disse dage.   

- Fem IFG-medarbejdere har givet input til Fakultetets brobygningskatalog med i alt 9 foredrag, 

heraf 5 på dansk og 4 på engelsk.  

- Henvendelser vedr. udlandsophold går efter sommerferien gennem Lone Mikkelsen, Kolding. 
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- Eksamen og IT-service lancerer nu et henvendelsesmodul, som studerende og udefrakommende  

personer/organisationer fremover skal bruge, når de vil i kontakt med Eksamen via e-mail.  

Modulet har fået navnet SPOC (Single Point Of Contact). 

- Akademiet for Talentfulde Unge søger mentorer fra akademiske bacheloruddannelser.  

- Studerende skal ikke længere vejledes til at supplere via tompladsordningen.  

 

4. Valg 2014 – indkaldelse af forslag til ændringer af den nuværende studienævnsstruktur. 

SNESO havde intet ønske om at ændre på den nuværende struktur. 

 

5. Studiestartsprøve – fagbeskrivelse til godkendelse. 

Fagbeskrivelsen blev godkendt med en enkelt sproglig tilpasning.   

 

6. Eventuelt. 

SNESO – E14 

B-siden: 

Der resterer med Mettes studieophør samt Svenjas (stud.rep.suppleant) udlandsophold to 

studenterrepræsentantpladser i nævnet. Studenterrepræsentanterne foreslog derfor, at 

Troels Kjærgaard Christensen, der har udtrykt interesse herfor, indtræder i stedet. 

Valgsekretariatet orienteres.  

 

Efterårets mødedatoer 

Nævnets første møde efter sommerferien er fastlagt til den 4. september, kl. 10:00 (med 

forbehold for ændring). 
 

 

Lukkede punkter 

 

7. Studentersager. 

041291- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

021092- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

030292- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

 

Derudover diskuterede nævnet et par sager omkring eksamensafviklingen.   

 

 

 

 

 

 

Anna Marie Dyhr Ulrich 

Studienævnsformand /  Charlotte Lund Hansen 

 Sekretær for studienævnet 


