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Referat af møde i  

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi - Sønderborg,  

og Europæiske Studier (SNESO) 

den 2. september 2015  

 

 

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

Charlotte Lund Hansen (referent). 

 

Afbud: Observatør fra Studieservice.  

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

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

Referatet blev godkendt. 

 

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 
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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. 

- 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. 

- Planlægningen og afviklingen af studiestart har været god og tilfredsstillende. 

- SNESO er blevet orienteret om ændringer i den daglige ledelse i Studieservice, og har 

videresendt denne information til instituttets medarbejdere. 

- Prodekan for uddannelser, Ole Friis, Specialkonsulent Morten Vestergaard-Lund samt 

studielederen har holdt opfølgningsmøde på uddannelsesberetningen. 

- Koordinerende studieleder, Anna Lund Jepsen, er nu udpeget som konstitueret studieleder 

for erhvervsøkonomi i Slagelse. 

 

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

SNESO imødekom anmodningen. Fakultetet kontaktes herom. 

 

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

SNESO imødekom anmodningen. Fakultetet kontaktes herom. 

 

- Afholdelse af ny prøve i forbindelse med eksamensklage. 

Eksamen er i skrivende stund fastlagt. 

 

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

cand.merc. 

SNESO har ikke ønske om aflevering af papirversion. 

  

5. Høringer 
- Fagbeskrivelsen for Master Thesis er endnu ikke endelig godkendt. Der kommer en ny 

høringsproces. 

 

- SNESO havde ingen kommentarer til den fremsendte fagbeskrivelse for Business Law. 

 

- SNESO havde ingen kommentarer til Udkast til forslag til lov om anerkendelse af 

uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer 

 

6. Fagbeskrivelser – F16. 
SNESO godkendte de fremsendte fagbeskrivelser for F16 med få ændringer. 

Der resterer i skrivende stund fagbeskrivelserne for så vidt angår Bachelor project (European 

Studies) samt Master’s Thesis (European Studies). 

 

http://www.wemakeithappen.dk/


 

 

7. Eventuelt 
SNESO – E15 

B-siden: 

Som bekendt resterer der med Florian Wagenknecht og Troels Kjærgaard Christensens 

studieophør to studenterrepræsentantpladser i nævnet.  

SNESO besluttede at lade følgende studenter indtræde i stedet: 

- Kasper Tollestrup Mark 

- Mette Graungaard Hjerrild Thomsen 

 

Efterårets mødedatoer er fortsat fastlagt som følger:  

05/10 – kl. 10:00 

16/11 – kl. 10:00 

14/12 – kl. 10:00 

 

 

 

Lukkede punkter 

 

 

8. Studentersager. 

160292- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af Internship. Imødekommet. 

080195- Afmelding af fag og tilhørende eksamen. Imødekommet. 

040490- Ansøgning om merit. Imødekommet.  

140395- Ansøgning om merit. Imødekommet. 

070386- Ansøgning om dispensation fra tilmeldingskrav. Imødekommet. 

061088- Ansøgning om dispensation fra tilmeldingskrav. Imødekommet. 

061088- Ansøgning om dispensation fra prøvevilkår. Delvis imødekommet. 

 

 

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 


