
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 30. november 2015 

 

 Ref.: AMDU/CLH 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,  

og Europæiske Studier (SNESO) 

den 16. november 2015  

 

 

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. 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 5. oktober 2015. 
Referatet blev godkendt 

 

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

- Orientering v/Anna Marie, herunder: 

   - Status på Uddannelsesrådet. 

 - Uddannelsesregnskaberne. 

 - Nyt logo og designmanual. 

 - Registeranalyse. 

 - Fremtidig sparerunde. 

 - Per Boisen ansættes pr. 1/12 som afdelingsleder for Studieservice i Sønderborg. 

- Fakultetet har bedt studienævnene om at indføje passus omhandlende honorering i 

fagbeskrivelserne for hhv. projektorienterede forløb og specialer. 

- Regler om nedskrivning af tilmeldingskravet i forbindelse med barsel – mere info på 

http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/vejledning/personlige_forhold/barsel 

- Fakultetet har fremsendt procedure for håndtering af endelig merit. Samtidig har man  

  fremsendt skabeloner for hyppigt forekommende studienævnsafgørelser, der bedes  
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  implementeret i vore svarbreve.   

- Reglerne om orlov er blevet ændret – 

http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/vejledning/under_studiet/orlov  

- Fakultetet har meddelt, at der på alle campi fortsat skal afleveres fysiske eksemplarer af 

bachelorprojekter. 

- Den 24/2-16 afholdes der afholdes Valg Undervejs messe i Odense – kl. 11-15. Vi plejer at 

bidrage med oplæg og bemanding af stand. 

- Digital videresendelse af afsluttende opgaver til Syddansk Universitetsbibliotek. 

- Tildeling af vejleder – digitalt.   

 

 

4. Eksamenspensum E15. 
Det indsendte pensum blev godkendt. 

 

5. Strategier, principper og retningslinjer 
- Videre kvalitetssikring af Global Value Chain Management. Der pågår p.t. drøftelser med 

SDU-Erhverv om sikrelse af virksomhedselementet som uddannelsens tredje ben. 

- Studiepraktik i uge 43 – orientering v/ Kasper og Anders: 

Vanskeligt at tilpasse når datoerne er prædefinerede/faste – dvs. der afvikles ikke 

nødvendigvis timer i relevante fag på de pågældende dage.  

God feedback fra deltagerne, der syntes, de havde fået en ”autentisk” oplevelse. 

Ønske om forlods at modtage information om de fag, som de vil blive sat ind på i 

praktikdagene. 

Man vil overveje muligheden for indkvartering hos indskrevne studerende. 

- Efterårets undervisningsevaluering. SNESO formidler undervisernes kommentarer til 

evalueringen videre i systemet. 

- Studiemiljøundersøgelsen. Anna Marie har videresendt SNESOs input. 

 

6. Censorindberetninger. 
De få indsendte kommentarer blev diskuteret, og fakultetet orienteres om de fremkomne 

kommentarer:  

- Ureflekteret brug af Facebook 

I følge nævnets opfattelse så er al ureflekteret anvendelse og brug af metode et problem. 

SNESO står uforstående overfor, hvorfor metode omkring lige netop de sociale medier 

skulle være specielt problematisk. Det siger sig selv, at kun reflekteret valg og brug af 

metode er brugbart, hvilket de studerende naturligvis gøres opmærksomme på. 

- Censornormerne 

SNESO kan vanskeligt forholde sig til censornormerne. 

- Fagligt lavt niveau 

Desværre opleves ved om-eksamen et fagligt lavere niveau i de studerende præstation 

 

 

7. Eventuelt 

 
Efterårets mødedatoer er fortsat fastlagt som følger:  

14/12 – kl. 10:00 
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Lukkede punkter 

 

 

 

8. Studentersager. 

271291- Ansøgning om merit. Imødekommet. 

110791- Ansøgning om merit. Imødekommet. 

300893- Ansøgning om merit. Imødekommet. 

260691- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit. Imødekommet 

170794- Ansøgning om ekstra eksamensforsøg. Ej imødekommet. 

180791- Ansøgning om ekstra eksamensforsøg. Ej imødekommet. 

170289- Ansøgning om ekstra eksamensforsøg. Imødekommet. 

260791- Ansøgning om udsættelse af 1.-årsprøvefristen. Imødekommet. 

021195- Ansøgning om udsættelse af 1.-årsprøvefristen. Imødekommet. 

140686- Ansøgning om dispensation fra studieaktivitetsreglen. Ej imødekommet. 

250374- Ansøgning om forlænget eksamenstid. Imødekommet. 

270590- Ansøgning om forlænget eksamenstid. Imødekommet. 

060692- Ansøgning om alternativ eksamensform. Ej imødekommet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Marie Dyhr Ulrich 

Studienævnsformand /  Charlotte Lund Hansen 

 Sekretær for studienævnet 


