
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 28. januar 2016 

 

 Ref.: AMDU/CLH 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,  

og Europæiske Studier (SNESO) 

den 27. januar 2016  

 

 

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. 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 14. december 2015. 
Referatet blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat fra konstituerende møde den 27. januar 

2016. 
Referatet blev godkendt. 

 

4. Meddelelser. 
- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn. 

- Valgsekretariatet har ved e-mail af 30. december 2015 meddelt udfaldet af valg til 

SNESO for så vidt angår valggruppe III. Følgende 3 studenterrepræsentanter er valgt: 

Anders John Kramer, Kasper Tollestrup Mark, Mette G.H. Thomsen.  

- Regler om frist for fremmøde ved skriftlige stedprøver – SAMF 

- Praksis ved udskrivning af studerende i forbindelse med klagesag og ny 

behandling i studienævn. 

- Uddannelsesrådet inviterer: Kvalitetsseminar 2016. Invitation er 

udsendt til SNESO. 

- Universitetets høringssvar vedrørende ændringer i universitetsloven, 

samt tidsplan for vedtagelse af ny lov. 

- Orientering om implementering af den justerede Fremdriftsreform. 

- Uddannelseskomiteen – medlemmer. 

- Frister 2016 – fagbeskrivelser, studieordninger, undervisningstilmelding. 

- Tilmeldingstjek – status. 

- Anna Marie Dyhr Ulrich er pr. 1. januar 2016 ansat som vice-

institutleder ved samfundsvidenskab i Sønderborg. 
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- Uddannelseskomiteen har udbedt sig forslag til, hvor på studierne, der 

kan spares. 

 

5. Forretningsorden. 
Man besluttede at fastholde den eksisterende forretningsorden. 

 

6. Høring – Danmarks Evalueringssystem vedrørende 

censorsystemet. 
Man nåede ikke frem til et høringssvar på mødet, men det aftaltes, at 

Dorte og Anders arbejder videre med et oplæg, hvorefter SNESO tager 

endelig stilling.    

 

7. Eventuelt. 
Forårets møderække blev fastlagt som følger: 

 

Onsdag d. 9. marts, kl. 14:15 

Onsdag d. 13. april, kl. 14:15 

Fredag d. 13. maj, kl. 12:30 

Torsdag d. 23. juni, kl. 10:00 

 

 

 

Lukkede punkter 

 

 

8. Strategier, principper og retningslinjer 
Efterårets undervisningsevaluering. 

Via spørgeskema udsendt i december måned har SNESO bedt underviserne om at reflektere 

over de studerendes besvarelser. Disse tilbagemeldinger indgik i diskussionen på mødet. 

For så vidt angår faget Entrepreneurship in Business Administration synes der at mangle en 

bedre forventningsafstemning. I faget Corporate Finance foreslår både underviser og en 

delmængde studerende flere øvelsestimer. Derudover, havde en enkelt underviser foreslået, at 

dele et 10 ECTS GVCM-fag i en efterårsdel og en forårsdel, hvilket vil medføre en 

strukturændring. Studielederen tager kontakt til de pågældende undervisere, og de 

profilansvarlige opfordres til at holde semestermøde med både fagansvarlige og undervisere 

med henblik på at diskutere progressionen i uddannelsen, fagindholdet, udvikling af 

uddannelsen etc. 

 

9. Studentersager 
100394- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Afventer yderligere 

130392- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

181082- Ansøgning om merit. Imødekommet. 

080188- Ansøgning om et ekstra eksamensforsøg. Imødekommet. 

230793- Ansøgning om anden eksamenstermin. Imødekommet. 

061095- Ansøgning om et ekstra eksamensforsøg. Ej imødekommet. 

240685- Ansøgning om fristforlængelse. Imødekommet. 

150884- Ansøgning om fristforlængelse. Imødekommet. 

 

 

 

 

Anna Marie Dyhr Ulrich 

Studienævnsformand /  Charlotte Lund Hansen 

 Sekretær for studienævnet 


