
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 10. december 2014 

 

 Ref.: AMDU/CLH 
 

 

 

Referat af møde i  

 

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

den 9. december 2014 kl. 12:00, Alsion M202 

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

efter behandling af punkt 8), Troels K. Christensen, Florian Wagenknecht, Charlotte Lund Hansen 

(referent).  

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Man besluttede at behandle punkt 8 efter punkt 3. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 13. november 2014. 
Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser. 

 Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn.  

 Anna Marie orienterede om den verserende sag om om-eksamen i faget Tools for Quantitative 

Analyses. 

 Der har været afholdt møde i Støttegruppen for universitetsuddannelser i Sønderjylland. Anna 

Marie repræsenterede IFG. 

 Der pågår et arbejde omkring en ny samarbejdsaftale med HUM om Ba.int. og cand.merc.int. 

Anna Marie deltager i dette arbejde. 

 Valg ved Syddansk Universitet. Det viste sig, at der var fredsvalg for så vidt angår SNESO.  

 Der afholdes kandidatmesse (tidligere Valg Undervejs) den 18. februar 2015 i perioden 11-15 på 

campus Odense. 

 Det koordinerende studienævn har nu udarbejdet og godkendt fagbeskrivelsen for Business Law. 

 Fakultetet har bedt studienævnene kvalitetssikre en udarbejdet opgørelse over undervisnings- og 

vejledningstimer for et ”normalt” studieforløb. 

 Optag har bedt studienævnene kvalificere de oplysninger vedr. kandidatuddannelser (web og 

ansøgningsskemaer), der gives i forbindelse med optaget 2015 

 Rektors sekretariat gør opmærksom på Undervisningsmiljøprisen 2015. Man kan orientere sig via 

http://dcum.dk/ump  

 I januar/februar udbyder Samfundsvidenskabs Universitetspædagogiske Enhed (SUE) et kursus i 

undervisningspædagogik for instruktorer. 
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4. Studieordning/profiler. 
Med et par få kommentarer godkendte nævnet studieordning for MSc in Social Sciences, 

European Studies 2015 med profilerne Borders and Regions in European Politics og Regional and 

Economic Analysis. 

 

5. Input fra aftagerpanelet. 
Aftagerpanelet bakker i positive vendinger op om ændringerne i vores lokale cand.merc.-profil. 

Man finder tiltagene gode og relevante set i relation til en globaliseret verden samt for ønsket om 

at skabe tættere relationer til erhvervslivet, og man ønsker, at uddannelsen fastholdes i hele sit 

forløb på campus Alsion. 

 

6. Valgfag. 
Der er for få tilmeldinger til valgfaget A Business is to be relocated for studerende på EUS 4. 

semester til at faget kan fungere, hvorfor de studerende, der har valgt faget, må vælge om. 

 

 

7. Eventuelt. 
Konstituerende møde blev fastsat til den 22. januar 2015, kl. 10:00. 

 

 

Lukkede punkter 

 

 

 

8. Studentersager. 
050699- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

280885- Ansøgning om merit. Imødekommet. 

211194- Ansøgning om udvidelse af eksamenstid. Imødekommet. 

121093- Ansøgning om adgang til fag på andet semester. Imødekommet. 

241193- Ansøgning om adgang til fag. Imødekommet. 

020693- Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg. Imødekommet. 

200588- Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg. Imødekommet. 

210791- Ansøgning om adgang til fag. Imødekommet. 

181283- Ansøgning om tilladelse til at skrive Master’s thesis. Imødekommet. 

160587- Ansøgning om tilladelse til at skrive Master’s thesis. Betinget imødekommelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Marie Dyhr Ulrich 

Studienævnsformand /  Charlotte Lund Hansen 

 Sekretær for studienævnet 


