
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 2. juli 2015 

 

 Ref.: AMDU/CLH 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,  

og Europæiske Studier (SNESO) 

den 29. juni 2015  

 

 

Tilstede: Dorte Andersen, Anna Marie Dyhr Ulrich, Ingo Winkler, Anders John Kramer, 

Troels Kjærgaard Christensen, Marlene Kaizler og Doris Petersen (observatører fra 

Studieservice), Charlotte Lund Hansen (referent). 

 

Afbud: Florian Wagenknecht.  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 22. maj 2015. 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser. 

- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn. 

- Ansættelsesproceduren for så vidt angår den nye faglige vejleder er afsluttet og en 

kandidat er ansat. Der ansættes ikke tutorer denne gang. 

- Se mere om Studiemiljøundersøgelsen 2015 via  

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Studenteraktiviteter/Studie

miljoeundersoegelsen/Svarprocent . Projektgruppen går nu i gang med at kigge på 

data og udarbejde universitetsrapport, webdatabase over uddannelsesspecifikke data 

samt campus- og fakultetsrapporter og snarest efter d. 19/8 vil alle studienævn på 

SAM få til opgave at drøfte og indkredse indsatsområder, konkrete initiativer m.m. 

Den endelige frist for tilbagemelding til fakultetet vil sandsynligvis ligge midt i 

oktober.  
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- Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har mulighed for at indstille op til to 

studerende til rejselegatet ”Rejsekammeraten”. 

- Udvælgelseskriterier for så vidt angår vores HA og meritforløbene. 

- De disciplinære regler for universitetet er blevet revideret – se mere via 

http://www.sdu.dk/en/information_til/studerende_ved_sdu/studiestart/kodeks_alkoho

l_rusmidler/regler_disciplinaereforanstaltninger  

- Følgende information er sendt ud til alle studerende 

http://www.sdu.dk/en/Information_til/Studerende_ved_SDU/Eksamen/tilmelding_un

dervisning  

- Prodekan Ole Friis har nedsat en arbejdsgruppe, der skal nytænke den fremtidige 

studielederrolle.  

- Studielederne indberetter p.t. kapacitetstal til fakultetet. 

 

 

4. Eventuelt. 

SNESO – E15 

B-siden: 

Der resterer med Florians og Troels studieophør to studenterrepræsentantpladser i 

nævnet. Anders foreslog, at den nye faglige vejleder kontaktes med henblik på 

indtræden. Anders holder Charlotte orienteret om udfaldet heraf.  

 

Efterårets mødedatoer blev aftalt som følger:  

02/09 – kl. 09:30 

05/10 – kl. 10:00 

16/11 – kl. 10:00 

14/12 – kl. 10:00 

 

 

 

 

Lukkede punkter 

 

 

5. Eksamensforløb. 

I denne eksamenstermin har vi oplevet flere uheldige episoder med en censor. Anna 

Marie har talt med omtalte censor og endvidere orienteret prodekan Ole Friis. SNESO 

har fra en studerende modtaget en klage over samme censor. Klagen fremsendes til 

fakultetet.  

 

 

6. Studentersager. 

241193- Ansøgning om adgang til fag. Imødekommet. 

181089- Ansøgning om adgang til august-eksamen. Imødekommet. 

280885- Ansøgning om adgang til august-eksamen. Imødekommet. 

300882- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

290493- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

160394- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 
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121093- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

170794- Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg. Imødekommet. 

310592- Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg. Imødekommet. 

170289- Ansøgning om et fjerde eksamensforsøg. Imødekommet. 

010575- Forhåndsgodkendelse af fag. Ej imødekommet. 

 

Derudover orienterede formanden om den række af sager, hun grundet tidspres havde 

truffet beslutning i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Marie Dyhr Ulrich 

Studienævnsformand /  Charlotte Lund Hansen 

 Sekretær for studienævnet 


