
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 7. oktober 2014 

 

 Ref.: AMDU/CLH 
 

 

Referat af møde i  

 

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

den 2. oktober 2014 

 

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

Troels K. Christensen, Florian Wagenknecht, Charlotte Lund Hansen (referent).  

Esben v. Holstein deltog under pkt. 7.  

Marlene Kaizler, Studieservice-observatør deltog under de åbne punkter. 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Man besluttede at behandle punkt 7 efter punkt 2.  

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 4. september 2014. 

Referatet blev godkendt. 

 

7. Prøvers form og indhold for omgængere. 

Spørgsmålet blev afklaret og man besluttede at sikre, at underviserne er opmærksomme 

på problemstillingen.  

 

3. Meddelelser. 

- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn.  

- Evt. meddelelser v/studielederen.  

- De erhvervsøkonomiske studieledere er blevet enige om en aftale om mulig merit for  

  HA-studerende med en HD 1. del i bagagen (evt. dele af HD). 

- Der er udskrevet valg til de studerendes valg til bestyrelsen og samtlige kollegiale 

  organer. Vigtige datoer – se mere på valgets hjemmeside for de studerende 
  http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Campusguide/Valg.  

- Vejlederaftaler for specialer og bachelorprojekter er nu digitaliserede. 

- I uge 41 kører det det Samfundsvidenskabelige Fakultet en kampagne, der har til formål 

  at få dagstuderende til at læse og bruge deres studentermail. Kampagnen ”Read your  

  student mail” vil være på engelsk. Vores faglige vejledere er koblet på kampagnen. 

- Fakultetet har bedt studienævnene om at forholde sig til, hvorvidt deres studieordninger  

  overholder reglerne omkring skæv fordeling af ECTS mellem semestre. 
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- Framelding til et eller flere fag på grund af studerendes deltagelse i opgavevaretagelse  

  efter universitetslovens styrelsesregler. Styrelsen for Videregående Uddannelser udtaler,  

  at dette som udgangspunkt ikke er omfattet af begrebet ”usædvanlige forhold”, men  

  lader plads til, at universitetet i tilfælde af ansøgning på baggrund heraf foretager en  

  konkret vurdering.  

- De erhvervsøkonomiske studieledere har vedtaget fælles retningslinjer for formalia for  

  skriftlige opgaver. Sendes til Studieservice, undervisere, samt lægges på  

  uddannelsessiderne. 

- Anna Lund Jepsen er stoppet som koordinerende studieleder, og prodekan for  

  uddannelser, Ole Friis indtræder i stedet i funktionen. Ole har bebudet, at han ønsker at  

  være mere synlig – også fysisk på de forskellige campi. De erhvervsøkonomiske  

  studieledere har d. 7. oktober 2014 deres 1. møde med Ole Friis som koordinerende  

  studieleder for bordenden. Selvevaluering er her på dagsordenen. 

- Policy-papiret vedr. den pædagogiske profil er endnu ikke på plads. 

- Fremdriftsreformen. Vi har inviteret fakultetet til institutdagen i december med henblik  

  på at få bragt information ud til hele instituttet. SNESO ser gerne, at også de faglige  

  vejledere og vores kontaktpersoner i Studieservice inviteres.  

 

4. Studieordninger og profil/linjebeskrivelser. 

Den nye HA- profil er ved at være klar til godkendelse. 

 

Derudover ønskede SNESO at få afklaret et par ting vedrørende BSc European Studies-

reformen inden godkendelse heraf. 

 

Slutteligen besluttede SNESO at godkende følgende: 

 

- Studieordningsændring på MSc in Social Sciences - European Studies. Ændringen   

  består i, at et 5 ECTS fag udgår og et andet 5 ECTS fag udvides til 10 ECTS. 

 

- M.Sc. in Economics and Business Administration: 

  Profilen Business Relationship udgår med optaget 2014.  

  Ny profil bliver M.Sc. in Economics and Business Administration – Global Value Chain   

  Management – gældende fra og med efteråret 2015. 

 

5. Fagbeskrivelser – F15. 

Følgende fagbeskrivelser blev godkendt:   

 

Basic Marketing and Consumer Behaviour 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28686 

 

Qualitative Inquiry 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28687 

 

Advanced Quantitative Analyses 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28699 

 

Advanced Business Administration 1: Organisation 2 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28698 

 

Advanced Business Administration 1: Finance 2 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28702 
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Economics of International Integration 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28697 

 

International Management and Leadership 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28701 

 

Internet Commerce 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28710 

 

Political Theory 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28695 

 

EU Institutions and EU Law 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28694 

 

Collaborative Strategies of Regions 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28707 

 

International Politics 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28706 

 

Cultural Analysis 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28696 

 

Microeconomics 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28769 

 

Project Management 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28708 

 

Social Research and Methodology 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28692 

 

Business Environment 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28711 

 

Organisational Management and Strategy 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28691 

 

European Border Region Development 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28712 

 

European integration and the Regional Dimension 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28713 

 

Social Change and Mobility 

http://fagbesk.sam.sdu.dk/study/fagbasen/admin/fagbesk_admin.shtml?fag_id=28714 
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Der resterer et par stykker, som fremsendes så snart de er Charlotte i hænde. 

 

Samtlige fagbeskrivelser vil være at finde på www meget snart. 

 

Det blev foreslået at road-mappe alle fag med henblik på at få en sikker afklaring af, 

hvordan de enkelte fag er koblet til hinanden. Anna Marie vil kontakte de profil-

/linjeansvarlig herom. 

 

6. Censorindberetningsskemaer 

SNESO undrede sig over, hvor få indberetninger, der var indkommet. 

Ellers var der ingen særskilte bemærkninger på eller til skemaerne, der sædvanen tro 

fremsendes til fakultetet.  

 

8. Eventuelt. 

Efterårets møde er fastsat som følger: 

 

- 13. november - kl. 10:00  

- Mødetidspunktet for 09. december ændres til kl. 12:00 

 

 

 

 

Lukkede punkter 

 

 

9. Evaluering – F14. 

Evalueringsprocessen har hidtil bestået af 1) en mundtlig evaluering 4-5 uger inde i  

forløbet, 2) skriftlig, online spørgeskema, 3) feedback på resultaterne fra underviser til  

studerende, 4) afsluttende rapport til SNESO. 

 

Nævnet besluttede at proceduren fra og med indeværende semester vil være:  

1) en mundtlig evaluering 4-5 uger inde i forløbet,  

2) skriftlig evaluering - online spørgeskema,  

3) feedback på resultaterne fra underviser til studerende. 

Såfremt de studerendes svar giver anledning til det, vil underviserne/de fagansvarlig 

blive bedt om at kommentere. 

 

10.  Studentersager. 

300793- Ansøgning om ændring af forløb. Imødekommet. 

160394- Ansøgning om ændring af forløb. Imødekommet. 

090894- Ansøgning om ændring af forløb. Imødekommet. 

060692- Ansøgning om udsættelse af 1.-årsprøve. Ej imødekommet. 

241089- Ansøgning om udsættelse af 1.-årsprøve. Imødekommet. 

090493- Ansøgning om dispensation fra bestemmelse i fagbeskrivelse. Imødekommet. 

160592- Ansøgning om dispensation fra bestemmelse i fagbeskrivelse. Imødekommet. 

 



Sager afgjort af formanden henover sommeren 

070282- Sag om genindskrivning. Imødekommet. 

280289- Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg. Imødekommet. 

070591- Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg. Imødekommet. 

080991- Ansøgning om merit. Imødekommet. 

160292- Ansøgning om direkte adgang til om-eksamen. Imødekommet. 

170389- Ansøgning om direkte adgang til om-eksamen. Imødekommet. 

060193- Ansøgning om direkte adgang til om-eksamen. Imødekommet. 

201290- Ansøgning om tilmelding til fag. Imødekommet. 

240393- Anmodning om dispensation fra afleveringsfrist. Imødekommet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Marie Dyhr Ulrich    Charlotte Lund Hansen 

Studienævnsformand   /  Sekretær for studienævnet 


