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MEDDELELSER 
 
 
A) Referat af semestermøde den 5. februar 2008.  
 
B) Universitetsdirektøren har den 30. januar 2008 udsendt en 

oversigt over arbejdsfordelingen på området for juridisk rådgiv-
ning: 
Generel juridisk rådgivning varetages af Ledelsessekretariatet 
Juridisk rådgivning om kontrakter, aftaler og teknologioverfør-
sel varetages af Forskerservice 
Personalejuridisk rådgivning varetages af Personalekontoret 
 

C) Fakultetet har den 6. februar 2008 udsendt bekendtgørelse nr. 
32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandi-
datuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) 
samt bekendtgørelse nr. 41 af 20. januar 2008 om ændring af 
bekendtgørelse om deltidsuddannelse. Begge bekendtgørelser 
træder i kraft pr. 1. februar 2008.  

 
D) Fakultetet har den 11. februar 2008 fremsendt et udkast til re-

gelsæt vedr. brug af egen pc og printer ved skriftlige eksaminer.  
 
E) Fakultetet har den 12. februar 2008 spurgt, hvorvidt der på 

nogle tilvalg vil være behov for yderligere adgangskrav – udover 
de fagspecifikke, som nu er minimum jf. den nyeste adgangsbe-
kendtgørelse.  

 
F) Nyhedsbrev med nyt fra ledelsen (rektor) den 21. februar 2008.  
 
G) Fakultetet har den 25. februar 2008 udsendt orientering om to 

afgørelser fra Folketingets Ombudsmand. Afgørelserne er cen-
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Side 2 

trale i forhold til beregning af frister og i forhold til dispensati-
onsansøgninger til studienævn. Afgørelserne kan læses på:  
http://www.ombudsmanden.dk/nyt_og_presse/alle/Dispensatio
nsansoegninger/ 
http://www.ombudsmanden.dk/nyt_og_presse/alle/korrekt_kla
gefrist/ . 
 

H) Fakultetet har den 3. marts 2008 udsendt kopi af brev fra Uni-
versitets- og Bygningsstyrelsen vedr. kvotefordeling – optag på 
bacheloruddannelser 2008 (j.nr. 710-4). 

 
I) Fakultetet har den 6. marts 2008 udsendt det genforhandlede 

servicekatalog over opgavefordelingen mellem det fælles eksa-
menskontor i Odense og institutter og centre.  

 
 
Sager behandlet af uddannelseskoordinator og/eller studieleder: 
 
1) Forhåndsgodkendt kurset ’Fotografiets udvikling, historiografi 

og teori’,15 ects, fra KU til fagspecialisering i ’Formidling af 
kunst og kultur’, 090183.  

 
2) Godkendt endelig meritoverførsel af kurser fra The New School 

for Social Research, New York, til fagspecialisering i ’Ligestilling 
og seksualitet i moderne vestlige samfund’, 070879. 

 
3) Godkendt endelig meritoverførsel af kurser fra Institut for 

Statskundskab, Aarhus Universitet, til fagspecialisering i ’Of-
fentlig og komparativ politik’, 190480. 

 
4) Godkendt endelig meritoverførsel af kurset ’kulturjournalistik’, 

15 ects, fra KU til kandidatuddannelse i journalistik, linie B, 
070883.  

 


