
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 21. marts 2016 

 

 Ref.: AMDU/CLH 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,  

og Europæiske Studier (SNESO) 

den 9. marts 2016  

 

 

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

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

Doris Petersen, Studieservice, deltog som observatør under de åbne punkter 

 

Mødet indledtes med besøg af afdelingsleder, Najmeh Shaghaei, Syddansk 

Universitetsbibliotek, der gav en indføring i de services og tiltag, som biblioteket kan bidrage 

med for bedst muligt at understøtte både læring, forskning og undervisning. 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 27. januar 2016. 
Referatet blev godkendt 

 

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

- Orientering fra afholdelse af møde i Institutudvalget – Sønderborg. 

- Studienævnet har modtaget Universitetets principper for talentudvikling af studerende 

- Dekansekretariatet – Samfundsvidenskab har bedt SNESO’s studenterrepræsentanter om at 

svare på et spørgeskema vedr. processen omhandlende vejledning af udlandsophold. Svarfrist 24/2-

16. 

- Dekansekretariatet – Samfundsvidenskab har gjort studienævnene opmærksom på deres 

kompetence i optagelsessager. 

- Høring til den regionale uddannelsespulje på Fyn. Svarfrist 10/2-16. 

- Prodekanen for uddannelse har godkendt SNESO’s indstilling for så vidt angår formand, 

næstformand og studieleder ved Studienævn for Erhvervsøkonomi, Sønderborg, og 

Europæiske Studier. 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - 

Sønderborg, og Europæiske Studier               
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6400 Sønderborg 

 

Tlf.: 6550 1000 
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- Kvotefastsættelse 2016 - anmodning om indstilling (SDU). Svarfrist 12/2-16. 

- SDU’s næste tværfakultære talentprogram. 

- Vedrørende omprøve i februar – fra Eksamenskontoret – fremsendt af Servicecenteret v/Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet. 

- Undervisningspriser og forskningsformidlingsprisen 2016. Frist 1. juni 2016. 

 

4. SNESO’s sammensætning. 
Anna Marie stopper som studieleder pr. 1. april 2016  idet arbejdet som viceinstitutleder, 

studienævnsformand og studieleder er for omfattende. Anna Marie forbliver indtil videre i 

Studienævnet i Sønderborg som formand.  

Som nye studieledere i Sønderborg udnævnes pr. 1. april 2016 Jesper Piihl og Christian 

Elmelund-Præstekær for henholdsvis Erhvervsøkonomi og Europæiske Studier. 

 

Man besluttede, at invitere de to nye studieledere til SNESO-mødet i april måned. 

 

5. Eksamensplaner. 
De af Studieservice fremsendte planer blev godkendt. 

 

6. Strategier, principper og retningslinjer 

- Fagudbud. 
Fagudbuddet for så vidt angår valgfag er af sparehensyn blevet revideret en kende. Det 

opdaterede udbud fremsendes til diverse interessenter. 

 

7. Eventuelt. 
Forårets møderække er fortsat som følger: 

 

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

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

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

 

 

 

Lukkede punkter 

 

 

 

8. Studentersager. 
310793- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

070295- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

120193- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

231292- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

160593- Ansøgning om endelig overførsel af merit. Imødekommet. 

140194- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Study Abroad. Imødekommet. 

080195- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Study Abroad. Imødekommet. 

250594- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

280187- Ansøgning om annullering af eksamensforsøg. Imødekommet. 

031088- Ansøgning om dispensation fra tilmeldingskrav. Imødekommet. 

050795- Ansøgning om merit. Ej imødekommet. 

240890- Ansøgning om merit. Ej imødekommet. 

230793- Ansøgning om ekstra eksamensforsøg. Ej imødekommet. 

300794- Ansøgning om ekstra eksamensforsøg. Ej imødekommet. 



060692- Ansøgning om ekstra forsøg samt ekstraordinært eksamenstidspunkt. Delvis 

imødekommet. 

261191- Ansøgning om ekstraordinært eksamenstidspunkt. Ej imødekommet. 

150190- Ansøgning om udsættelse af frist. Afventer yderligere. 

 

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 

 


