
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 8. oktober 2015 

 

 Ref.: AMDU/CLH 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,  

og Europæiske Studier (SNESO) 

den 5. oktober 2015  

 

 

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

Mette G.H. Thomsen, Kasper Tollestrup Mark, Charlotte Lund Hansen (referent). 

Lene Kaas Andresen, Studieservice, deltog som observatør under de åbne punkter. 

 

 

Formanden bød de to nye studenterrepræsentanter, Mette G.H. Thomsen og Kasper 

Tollestrup Mark velkommen. 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 2. september 2015. 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser. 

- Rektor har godkendt, at Kasper Tollestrup Mark og Mette G.H. Thomsen udpeges  

  som nævns-repræsentanter for de studerende indtil nyvalg finder sted. 

- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn. 

- Anna Marie orienterede om de organisatoriske ændringer på samfundsvidenskab. 

- Universitetet har som del af sin strategi 2020 igangsat projekt Internationalisering af 

uddannelser med Hjørdis Albrektsen (HUM) som projektleder. Der ventes stillet krav 

om mindst 30 ECTS engelsk (eller andet relevant fremmesprog) på alle uddannelser 

samt fagpakker på engelsk – gerne på tværs af uddannelser og fakulteter. Hjørdis 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - 

Sønderborg, og Europæiske Studier               

Alsion 2 

6400 Sønderborg 

 

Tlf.: 6550 1000 

http://www.sdu.dk 

 

http://www.sdu.dk/


Albrektsen ønsker at besøge samtlige studienævn for at indsamle input til et 

idekatalog. 

- De årlige Studiepraktik-dage afholdes onsdag, torsdag og fredag i uge 43. 

- Vore faglige vejledere deltager i Go International! Go Abroad! Om mobilitet, som 

Syddansk Universitetsbibliotek, campus Sønderborg har taget initiativ til at afholde. 

Se mere på http://www.sdu.dk/Bibliotek/Events/Go-international   

- Der er indgået en aftale mellem de samfundsvidenskabelige fakulteter og de 

erhvervsøkonomiske censorkorps om, at censors forhåndsgodkendelse af 

eksamensopgaver bortfalder. 

- Fakultetets information på sdu.dk om Studiefremdriftsreformen er blevet opdateret. 

Se mere på 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Uddannelse/Studiefr

emdriftsreformen Informationen er også tilgængelig på engelsk.  

- Fakultetet har rundsendt opdateret kontaktinfo i for så vidt angår bemandingen på 

Studieservice-Eksamen. 

- Hjørdis Albrektsen har meddelt, at hun ikke længere er studienævnssekretær for 

negot.-studiet. Al henvendelse i forbindelse hermed bedes derfor fremover rettet til 

hendes afløser, Mia Fenat. 

- Fakultetets standardskabeloner til ansøgning om forhåndsmerit ved danske og 

udenlandske universiteter foreligger nu også på engelsk. Uddannelsessiderne er 

opdateret hermed.  

- Juridisk Kontor har udarbejdet vejledende retningslinjer for studienævnenes arbejde 

med dispensationer og fortolkning af usædvanlige forhold. Fakultetet har bebudet et 

supplerende notat om emnet. 

- Der er udskrevet valg til samtlige studienævn og ph.d.-udvalg. Valget afholdes den 

24.-25. november. Se mere på 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Campusguide/Valg  

- Prodekan for uddannelser, Ole Friis, har besluttet at det på alle campusser fortsat skal 

være muligt at aflevere fysiske eksemplarer af cand.merc.-specialer. Dispensationen 

gælder til og med sommerterminen 2016. 

- Fakultetet har besluttet at fusionere Komm, Samf med Dagstudieadministrationen og 

samlet begge funktioner under Mette Aistrups ledelse. 

- Websiderne for speciale er under opdatering. 

 

4. Høring over udkast til Principper for talentudvikling af studerende på SDU. 

Man var i SNESO enige om at talentudvikling af studerende er en god idé, men: 

- Hvem bestemmer hvad talent er? Hvem fastlægger de ”objektive og fagligt 

konkrete optagelseskriterier”? 

- Det kan være vanskeligt at efterleve kriteriet om at studerende tilbydes adgang til 

undervisernes netværk.  

- Man bør sikre, at der afsættes ressourcer til institutterne. 

 

5. Strategier, principper og retningslinjer 

- Kortlægning af arbejdsmiljøaspekter i undervisningen: 

Mindre relevant for vore uddannelser. Er dog delvis implementeret i Organisation 

1. 

- Efterårets undervisningsevaluering: 

Fakultetet har skrivende stund endnu intet meldt ud om efterårets 

undervisningsevaluering. 

http://www.sdu.dk/Bibliotek/Events/Go-international
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Uddannelse/Studiefremdriftsreformen
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Uddannelse/Studiefremdriftsreformen
http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Campusguide/Valg


 

6. Censorindberetninger. 

SNESO har modtaget enkelte censorindberetningsskemaer, som fremsendes til 

fakultetet.  

 

7. Eksamensplaner. 

De fremsendte eksamensplaner blev godkendt med nogle få bemærkninger/ændringer. 
 

8. Eventuelt 

Efterårets mødedatoer er fortsat fastlagt som følger:  

16/11 – kl. 10:00 

14/12 – kl. 10:00 
 

 

 

Lukkede punkter 

 

 

9. Studentersager. 

071293 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist. Imødekommet. 

121093 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist. Imødekommet. 

010288 - Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist. Ej imødekommet. 

240393 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

170488 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

300689 – Ansøgning om dispensation fra tilmeldingskrav. Imødekommet. 

241193 – Ansøgning om dispensation fra eksamensbetingelse. Imødekommet. 

110880 – Ansøgning om merit. Delvis imødekommet. 

110791 – Ansøgning om merit. Afventer yderligere information. 

271291 – Ansøgning om merit. Afventer yderligere information. 

 

Derudover orienteredes SNESO om ministeriets afgørelse i en klagesag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Marie Dyhr Ulrich 

Studienævnsformand /  Charlotte Lund Hansen 

 Sekretær for studienævnet 


