
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 9. november 2016 

 

 Ref.: AMDU/CLH 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,  

og Europæiske Studier (SNESO) 

den 9. november 2016  

 

Tilstede: Anna Marie Dyhr Ulrich, Mette Graungaard Hjerrild Thomsen, Ingo Winkler, 

Charlotte Lund Hansen (referent). 

 

Fraværende: Dorte Andersen, Anders John Kramer, Esben v. Holstein. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 12. oktober 2016. 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser. 

- Referater fra møde i andre SDU-erhvervsøkonomiske studienævn. 

- Fakultetet har fremsendt opdateret kontaktliste for så vidt angår SAM –  

  Studieservice-Eksamen og Studieservice i campusbyerne uden for Odense 

- Frist for ansøgning til start på kandidatuddannelse til februar 2017 er 1. november  

  http://www.sdu.dk/en/uddannelse/kandidat/februarstart . 

- Samf-Sønderborgs Studiepraktik 2016 var en stor succes. Deltagerne var ved den  

  afsluttende evaluering meget begejstrede over at have mødt så engagerede faglige  

  vejledere, dedikerede og inspirerende undervisere, samt at opleve et så godt  

  læringsmiljø. 

- Studienævnet har erfaret, at Karina Madsen Skellgaard, Studieservice, er blevet  

  vejleder for campus Sønderborgs studerende.  

- Fakultetet har fremsendt information for så vidt angår en rettelse til fortolkning af  

  tidsgrænse og prøveforsøg. 

- Fagansvaret for Qualitative Inquiry er flyttet. 

- Orientering fra campusrådsmødet, herunder dimittendundersøgelsen. 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - 

Sønderborg, og Europæiske Studier               

Alsion 2 

6400 Sønderborg 

 

Tlf.: 6550 1000 

Fax: 6550 1093 

http://www.sdu.dk 

 

http://www.sdu.dk/en/uddannelse/kandidat/februarstart
http://www.sdu.dk/


4. Eksamenspensum.  

Det fremsendte pensum blev godkendt. Det resterende pensum udsendes til SNESO 

efterfølgende.  

 

5. Eventuelt. 

Nævnets allersidste møde er fortsat fastlagt som følger: 

 

Onsdag 07/12 – 12:30 

 

 

 

Lukkede punkter 

 

 

6. Studentersager. 

241082- Ansøgning om ekstra eksamensforsøg. Afventer yderligere oplysninger. 

010194- Ansøgning om dispensation fra gruppeopgave. Ej imødekommet. 

031088- Ansøgning om godkendelse af studieplan. Imødekommet. 

100495- Ansøgning om dispensation vedr. bachelorskrivning i gruppe. Imødekommet. 

150894- Ansøgning om dispensation vedr. bachelorskrivning i gruppe. Imødekommet. 

160694- Ansøgning om dispensation vedr. bachelorskrivning i gruppe. Imødekommet. 

140692- Ansøgning om dispensation vedr. bachelorskrivning i gruppe. Imødekommet. 

031294- Ansøgning om dispensation vedr. bachelorskrivning i gruppe. Imødekommet. 

090294- Ansøgning om dispensation vedr. bachelorskrivning i gruppe. Imødekommet. 

140394- Ansøgning om dispensation vedr. bachelorskrivning i gruppe. Imødekommet. 

201095- Ansøgning om dispensation vedr. bachelorskrivning i gruppe. Imødekommet. 

010484- Ansøgning om dispensation vedr. bachelorskrivning i gruppe. Imødekommet. 

211194- Ansøgning om dispensation vedr. bachelorskrivning i gruppe. Imødekommet. 

240685- Ansøgning om fristforlængelse. Imødekommet. 

 

Endvidere orienteredes SNESO om en række formandsbehandlinger for så vidt angår 

reviderede forhåndsgodkendelser af Study Abroad. 

 

 

 

 

 

 

Anna Marie Dyhr Ulrich 

Studienævnsformand /  Charlotte Lund Hansen 

 Sekretær for studienævnet 


