
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 8. september 2014 

 

 Ref.: CLH 
 

 

Referat af møde i  

 

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

den 4. september 2014 

 

Tilstede: Dorte J. Andersen, Ingo Winkler, Esben v. Holstein, Line Marie Sahlmann, Troels K. 

Christensen, Florian Wagenknecht, Charlotte Lund Hansen (referent). Doris Petersen, Studieservice-

observatør deltog under de åbne punkter. 

 

Fraværende: Anna Marie Dyhr Ulrich. 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Nævnet besluttede at udsætte punkt 7 til næste møde. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 25. juni 2014. 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser. 

- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn.  

- Evt. meddelelser v/studielederen - udsat.  

- Det nye faglig vejleder/tutorteam er på plads.  

- Fakultet gør opmærksom på, at der 1) ikke kan udstedes beviser på et lavere antal ECTS 

end den for uddannelsen normerede ramme foreskriver, og 2) den for uddannelsen 

normerede ramme må ikke overskrides. 

- Fakultetet er blevet reduceret med 2 medarbejdere, nemlig Lena Lykke Jønch-Clausen 

og Helle Damgaard Boeriths. Henvendelser kan indtil andet meddeles i stedet sendes til 

Morten Vestergaard-Lund. 

- Fakultetets nye webdokument beskrivende retningslinjer for alle samfundsvidenskabs 

websider er nu en realitet. 

- Studerende kan i særlige tilfælde gives adgang til Whitebook, dvs. 1) såfremt de er valgt 

til officielle nævn eller udvalg, 2) såfremt de har brug for det i forbindelse med deres 

ansættelse som studentermedhjælpere, og 3) undtagelsesvis i forbindelse med opgaver. 

- Direktionen besluttede på sit møde d. 21. august 2014 at lukke for dette års KOT-optag 

på universitetets bacheloruddannelser med virkning fra samme dag. 

- Der afholdes International Day den 29. september på Alsion, hvor studerende kan høre 

om Study/Internship Abroad. Vore to faglige vejledere, Florian og Anders, er koblet på 

arrangementet. 

 

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/


 

 

 

4. Høring – drøftelse omkring ændring i tidsramme for kandidatspecialet. 

SNESO fandt de fastsatte deadlines kombineret med et brugt eksamensforsøg 

problematiske i forhold til studerende, der netop er hjemvendt efter ophold i udlandet. 

Endvidere blev spørgsmål omkring vejleder/virksomhed versus studerende bragt frem. 

Høringssvar sendes snarest til den koordinerende studienævnssekretær. 

 

5. Evaluering – E14. 

SNESO besluttede at følge samme procedure som i det forgange forår, herunder en 

mundtlig drøftelse med holdet ca. 4 uger inde i forløbet, digital evaluering af alle fag 

forankret hos SNESO (denne gang i perioden 10. – 23. november) med efterfølgende 

afrapportering til nævnet. 

 

Det ansås som vigtigt, at studielederen i lighed med i foråret orienterer om forløbet på et 

institutmøde. 

 

6. Eventuelt. 

Efterårets møde blev fastsat som følger: 

 

02. oktober - kl. 10:00 

13. november - kl. 10:00 

09. december - kl. 10:00 

 

 

Lukkede punkter 

 

 

7. Evaluering – F14. 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

8. Studentersager. 

080188- Ansøgning om udsættelse af fristen for beståelse af 1.-årsprøve. Imødekommet. 

070591 - Ansøgning om udsættelse af fristen for beståelse af 1.-årsprøve. Imødekommet. 

190283- Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist. Imødekommet. 

080991- Ansøgning om merit. Imødekommet. 

241193- Ansøgning om merit. Afventer yderligere afklaring. 

080694- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

150294- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

290793- Ansøgning om track-skifte. Imødekommet. 

160492- Ansøgning om track-skifte. Imødekommet. 

 

 

 

 

 

 

Charlotte Lund Hansen 

Sekretær for studienævnet 


