
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 17. oktober 2016 

 

 Ref.: AMDU/CLH 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,  

og Europæiske Studier (SNESO) 

den 12. oktober 2016  

 

Tilstede: Anna Marie Dyhr Ulrich, Mette G.H. Thomsen, Ingo Winkler, Esben v. Holstein, 

Anders John Kramer, Lene Kaas Andresen, observatør – Studieservice (under åbne punkter), 

Charlotte Lund Hansen (referent). 

 

Fraværende: Dorte Andersen. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 14. september 2016. 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser. 

- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn. 

- SDU International har gjort os opmærksomme på, at der blandt vores studerende  

  florerer tidligere og ikke længere valide versioner af Learning Agreement. De  

  programansvarlige er blevet gjort opmærksom på problematikken. 

- SDU Kommunikation ønsker at optimere deres service til os på de forskellige campi.  

- Forårets Study Try-Out: Ud af 445 tilmeldte var de 250 inviterede. Vi endte med at  

  optage 30 heraf. 

- Kandidatuddannelse i Designledelse flyttes pr. 1/1-17 til fra Studienævn for  

  Erhvervsøkonomi, Kolding, til Studienævn for Design og Turisme. 

- Alle studerende på Samfundsvidenskab skal fremover sende ansøgninger til  

  studienævnene via studyboard.sdu.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til  

  projektleder Poul Basse eller campuskoordinator Charlotte Damkjær Jacobsen. 

- Fakultetet har fremsendt guidelines for så vidt angår BA-projekter i grupper. 

- På baggrund af en specifik eksamensklage er fakultetet blevet opmærksom på  

  ordlyden i den eksamensvejledning, der udleveres umiddelbart før eksamensstart.  

  Der vil således komme tilrettede eksamensvejledninger til brug for kommende  
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  eksamensterminer ved afholdelse af prøver af denne type.   

- Fakultetet har fremsendt en ny udgave af notat vedr. proportionalitetsprincippet og  

  regler for senest afslutning af bachelor-, professionsbachelor- og  

  kandidatuddannelser. Fakultetet præciserer, at der skal være usædvanlige forhold ved  

  dispensation fra tidsgrænsereglerne. Proportionalitetsprincippet skal inddrages i  

  vurdering af, om der kan meddeles dispensation i de tilfælde, hvor der er  

  usædvanlige forhold. 

- Projektleder Andreas Eriksen, SFEO, har meddelt, at undervisningsevalueringen  

  forventes at køre i ugerne 46 og 47. 

- Kommunikation og Uddannelse har tilbudt at komme herned for at lave små  

  testimonial-videoer med vores studerende.  

- SAMF-Sønderborg tager del i/har planlagt adskillige studieinformerende i  

  indeværende efterår. Ved hele 10 arrangementer er vi repræsenterede. 

- Anna Marie orienterede om seneste møde i campusrådet samt fra Steering  

  Committee i Flensborg. 

- Status på den fremtidige studienævnsstruktur/uddannelsesudvalg v/Anna Marie. 

 

4. Eksamensplaner.  

Der var ingen indvendinger mod de fremsendte eksamensplaner. 

 

5. Censorrapporter. 

De få indsendte kommentarer/kritikpunkter blev gennemgået, og fakultetet orienteres 

om de fremkomne kommentarer:  

- SNESO noterer sig det gode samarbejde med censor. 

- At ikke alle studerende dukker op til eksamen er selvfølgelig beklageligt for alle 

parter. 

- Censornormerne samt censors reelle timeforbrug kan SNESO vanskeligt forholde 

sig til. 

- Bemærkningen ”ikke tilfredsstillende” er svær at forholde sig til, når censor ikke 

har uddybet, hvad problemet har været. 

- SNESO beklager naturligvis, hvis det forholder sig således, at vejleder har vejledt 

på ukorrekt vis. 
 

 

6. Eventuelt. 

Efterårets møderække er fortsat fastlagt som følger: 

 

Onsdag 09/11 – 12:30 

Onsdag 07/12 – 12:30 

 

 

 

Lukkede punkter 

 

 

 

7. Studentersager. 

061088- Ansøgning om godkendelse af studieplan. Betinget imødekommelse. 

061088- Ansøgning om forlænget tid til skriftlige stedprøver. Imødekommet. 



170692- Ansøgning om merit. Delvis imødekommet. 

090484- Annullering af eksamensforsøg. Afventer yderligere afklaring. 

280187- Ansøgning om et ekstra eksamensforsøg. Imødekommet. 

241082- Ansøgning om et ekstra eksamensforsøg. Afventer yderligere afklaring. 

240685- Ansøgning om fristforlængelse. Afventer yderligere afklaring.  

011095- Ansøgning om dispensation vedr. bachelorskrivning i gruppe. Imødekommet. 

081293- Ansøgning om dispensation vedr. bachelorskrivning i gruppe. Imødekommet. 

 

Endvidere orienteredes SNESO om en række formandsbehandlinger for så vidt angår 

reviderede forhåndsgodkendelser af Study Abroad. 

 

Derudover blev SNESO orienteret om en skrivelse af 21. september underskrevet af 

mere end 50 bachelorstuderende, der anmoder fakultetet om at trække dets beslutning 

om bachelorprojektskrivning i grupper tilbage. Skrivelsen fremsendtes på 

modtagelsesdagen til SUL Morten Kallestrup og SUL Jesper Piihl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Marie Dyhr Ulrich 

Studienævnsformand /  Charlotte Lund Hansen 

 Sekretær for studienævnet 

 


