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Der indkaldes hermed til møde i  
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Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 29. juni 2015. 

 

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

- Brev fra Styrelsen for Videregående Uddannelser omhandlende studerendes rejseaktivitet i 

forbindelse med opgaveskrivning på studiet.  

- Styrelsen for Videregående Uddannelser oplyser, at bachelorer - der ikke har gjort brug af 

deres retskrav i 2014 - vil skulle sidestilles med bachelorer, der søger optagelse på en 

dimensioneret kandidatuddannelse i 2015. 

- Fakultetet har orienteret om den information, der er udsendt til ny-optagne 

bachelorstuderende. 

- Fakultet har fremsendt en guide til, hvorledes studienævnene skal håndtere ansøgninger om 

forhåndsmerit. Guiden er til internt brug. 

- Endvidere har fakultetet fremsendt standardskabeloner til ansøgning om forhåndsmerit ved 

danske og udenlandske universiteter, som studienævnene bedes gøre tilgængelige for 

studerende på uddannelsernes hjemmeside. Desværre foreligger skabelonerne endnu ikke på 

engelsk. 

- Fakultetet indskærper, at der samtidig med offentliggørelse af eksamensdatoer skal meddeles en 

offentliggørelsesdato for, hvornår bedømmelsen vil blive meddelt den studerende. Der er tale om en 

eksakt dato og det er således ikke tilstrækkeligt at skrive, at offentliggørelsesdatoen er inden for 4 

uger efter prøvens afholdelse. 

- Studienævnet har modtaget en opdateret kontaktliste for så vidt angår ansatte i Optagelse. 

- SDU Universitetspædagogik har udarbejdet en flyer, der giver et hurtigt overblik over principper og 

anbefalinger for brugen af SDUs e-læringsplatform, Blackboard. Den omtalte flyer rundsendes til 

kolleger – interne som eksterne. 
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- Fakultetet har opdateret Fakultetets rammer og beslutninger. Bemærkninger hertil kunne sendes til 

Uddannelse og Kvalitet inden udgangen af uge 34. 

- Styrelsen for Videregående Uddannelser orienterer om ny bekendtgørelse om åben uddannelse på 

videregående niveau. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. september 2015. 

- Crowne Prince Frederik Fund udbyder 2 legater til et års videregående studier ved Harvard Kennedy 

School – John F. Kennedy School of Government i studieåret 2016-2017. Se mere på 

www.wemakeithappen.dk 

- Studienævnet har modtaget Academic Advisor and Tutor Report 2014/2015. 

- Eventuelle andre meddelelser. 

 

4. Strategier, principper og retningslinjer 
- Ønske om ændring af eksamensform i faget Using Qualitative Methods. 

- Ønske om afholdelse af gruppeeksamen i faget Regional Economics and Development. 

- Afholdelse af ny prøve i forbindelse med eksamensklage. 

- Forespørgsel vedr. bibeholdelse (af mulighed for) papirversion aflevering af specialet på 

cand.merc. 

  

5. Høringer 

 

6. Fagbeskrivelser – F16. 

 

7. Eventuelt 
 

 

 

Lukkede punkter 

 

 

8. Studentersager. 
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