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Tilstedeværende:  

Anna Lund Jepsen, Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Ole B. Olesen, Martin Storgaard 

Christensen, Annemette Engelsted Jonasen, Kristian Dalsgård-Madsen, Morten Vestergaard-Dam 

(faglig vejleder), Klaus Kristiansen (faglig vejleder), Nicole Christiansen (faglig vejleder) og 

Sabine Jørgensen (sekretær). 

 

Afbud: 

Nicolai Holme Milsø Petersen 

Katja Kirkegaard (faglig vejleder) 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 1. juli 2015  

Referatet blev godkendt uden kommentarer.  

 

2. Dispensationer (lukket punkt) 

1 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel (startmerit) – imødekommet 

2 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel (startmerit) – imødekommet 

3 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel (startmerit) – yderligere behandling 

4 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel (startmerit) – afvist 

5 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel (startmerit) – imødekommet 

6 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel (startmerit) – delvist imødekommet 

7 – Ansøgning om godk. af meritoverførsel (startmerit) og alt. studieplan – delvist imødekommet 

8 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel (startmerit) – afvist 

9 – Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel (startmerit) – yderligere behandling 

10 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

11 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

12 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

13 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

14 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

15 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

16 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

17 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

18 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

19 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – delvist imødekommet 

20 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

21 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

22 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

23 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

24 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

25 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

26 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

27 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

28 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

29 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – delvist imødekommet 

30 – Ansøgning om dispensation for reglerne om 30 ECTS per semester – imødekommet 

31 – Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelserne til specialet – afvist 
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32 – Ansøgning om dispensation til yderligere vejledning til bachelorprojektet – imødekommet 

33 – Ansøgning om dispensation til yderligere vejledning til bachelorprojektet – imødekommet 

34 – Ansøgning om 6. prøveforsøg (og dispensation for 1. årsprøven) – afvist 

35 – Ansøgning om 5. og 4. prøveforsøg (og dispensation for 1. årsprøven) – afvist 

36 – Ansøgning om 4. prøveforsøg (og dispensation for 1. årsprøven) – afvist 

37 – Ansøgning om 6. prøveforsøg – afvist 

38 – Ansøgning om 6. prøveforsøg (og dispensation for 1. årsprøven) – afvist 

39 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – afvist 

40 – Ansøgning om 5. prøveforsøg (og dispensation for 1. årsprøven) – afvist 

41 – Ansøgning om 4. prøveforsøg (og dispensation for 1. årsprøven) – afvist 

42 – Ansøgning om 5. prøveforsøg (og dispensation for 1. årsprøven) – afvist 

43 – Ansøgning om 4. prøveforsøg (og dispensation for 1. årsprøven) – afvist 

44 – Ansøgning om dispensation til at skifte profil på cand.merc. – afvist 

45 – Ansøgning om dispensation til at skifte profil på cand.merc. – imødekommet 

46 – Ansøg. om disp. for reglerne om 30 ECTS pr. semester og godk. af studieplan – imødekommet 

47 – Ansøg. om disp. for reglerne om 30 ECTS pr. semester og godk. af studieplan – imødekommet 

48 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

49 – Ansøgning om dispensation til at aflevere vejlederkontrakt efter fristen - imødekommet 

50 – Ansøgning om dispensation til at aflevere vejlederkontrakt efter fristen - imødekommet 

 

Sager behandlet i e-mailbaseret høring: 

010594 – Ansøgning om yderligere prøveforsøg og disp. for 1. årsprøven – afvist 

060391 – Ansøgning om yderligere prøveforsøg – afvist 

110391 – Ansøgning om yderligere prøveforsøg – afvist 

120593 – Ansøgning om yderligere prøveforsøg – imødekommet 

120988 – Ansøgning om 5. prøveforsøg og ændret prøveform – delvist imødekommet 

160492 – Ansøgning om yderligere prøveforsøg – afvist 

170792 – Ansøgning om yderligere prøveforsøg – afvist 

290592 – Ansøgning om yderligere prøveforsøg – afvist 

 

Sager behandlet af studienævnsformanden: 

030294 – Ansøgning om dispensation – imødekommet 

030390 – Ansøgning om dispensation ifm. omprøven – imødekommet 

050792 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

080592 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

110888 – Ansøgning udsættelse af afleveringsfrist – imødekommet 

120290 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

150391 – Ansøgning om disp. til at aflevere Seminar på 5 ECTS – imødekommet 

190993 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

300392 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

310591 – Ansøgning om for sen tilmelding til omprøven – imødekommet 

010491 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

011093 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

050983 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

070890 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

080591 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

090675 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

090989 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

091093 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

101091 – Ansøgning om annullering af prøveforsøg – imødekommet 

120489 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

191290 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

200591 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 
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220587 – Ansøgning om dispensation til at deltage i omprøven – imødekommet 

220892 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

230487 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

240692 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

280789 – Ansøgning om 6. prøveforsøg – imødekommet 

261293 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

100793 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

210593 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

300590 – Ansøgning om dispensation til at tage Skatteret i Kolding - imødekommet 

 

Sager behandlet som administrativ afgørelse af studienævnssekretæren: 

170388 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

021288 – Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

060592 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

110693 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

110790 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

121090 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

130191 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

260791 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

290891 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

290891 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

310391 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

150689 – Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – imødekommet 

220792 – Ansøgning om godkendelse af alternative valgfag – imødekommet 

120194 – Ansøgning om dispensation til at blive afmeldt omprøve – imødekommet 

170685 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

040891 – Ansøgning om yderligere prøveforsøg – imødekommet 

071092 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

120391 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

120691 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

121090 – Ansøgning om yderligere prøveforsøg – imødekommet 

130690 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

150689 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

180591 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

190889 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

200585 – Ansøgning om yderligere prøveforsøg – imødekommet 

250191 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

250187 – Ansøgning om 4. prøveforsøg – imødekommet 

251087 – Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for specialet – imødekommet 

 

3. Behandling af klagesager (lukket punkt) 

Studienævnet diskuterede 4 klagesager over studienævnets afgørelser. Studienævnets beslutninger 

fremsendes til Ledelsessekretariatet til videre behandling.  

 

4. Diskussion omkring behandling af ansøgninger om forhåndsgodkendelse af merit  

Studienævnet diskuterede en guide til forhåndsmerit fremsendt af fakultetet indeholdende procedure 

for ansøgninger og vejledning hertil. Studienævnet havde flere kommentarer hertil, som vil blive 

fremsendt til fakultetet.  

 

Herudover blev det besluttet, at den nye guide med information om, hvordan man søger 

studienævnet, og hvad ansøgningen skal indeholde, vil blive lagt under menupunktet 

”Udlandsophold” på både de danske og de engelske sider, og der vil være link til dette fra siden om 

ansøgning til studienævnet.  
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Hvis den studerende ikke har medsendt de informationer og bilag, der kræves, vil ansøgningen 

blive returneret til den studerende med henvisning til siden ”udlandsophold” og besked til den 

studerende om at ansøgningen er mangelfuld.  

 

De profilansvarlige skal ikke kontaktes af studerende på forhånd, men kun af 

studienævnssekretæren, når ansøgningen er modtaget med de nødvendige informationer og bilag.  

 

De nye procedurer skal gerne være med til at sikre en ens vurdering af fagene på tværs af 

profilerne/linjerne.  

 

5. Godkendelse af fagbeskrivelser 

Anna startede med at rose alle fagansvarlige for deres velvilje og hurtige tilbagemeldinger i 

forbindelse med opdateringen af fagbeskrivelserne.  

 

Studienævnet behandlede følgende fagbeskrivelse på mødet: 

 

Fagtitel  

(med links til Fagbasens id-nr.)  

Angiv enten ”Nyt fag” eller ”Ændret samt 

ændringens art” )   
 

Analyse af kvantitativey survey data 

(Videregående kvantitative analyser) 

Mindre rettelser i forudsætninger, formål, indhold, 

målbeskrivelse, litteratur, skemalagt undervisning 

og undervisningsform.  

Præcisering under eksamenstidspunktet. 

Mindre rettelse til suppl. info. til prøveformen.  

Analysis of Quantitative Survey Data (Advanced 

Quantitative Analysis) 

Mindre rettelser i forudsætninger, formål, indhold, 

målbeskrivelse, litteratur, skemalagt undervisning 

og undervisningsform.  

Præcisering under eksamenstidspunktet. 

Mindre rettelse til suppl. info. til prøveformen. 

Bench-Marking Based Resource Optimization Mindre rettelser i formål, indhold og 

undervisningsform. 

Præcisering under eksamenstidspunktet.  

Business It Ændringer i formål og sigte, indhold, 

målbeskrivelse, skemalagt undervisning og 

undervisningsform. 

Præcisering under eksamenstidspunkt. 

Eksamensbetingelser ændret/omskrevet.  

Mindre rettelser under suppl. info. til prøveformen. 

 

International BtB Markedsføring Mindre rettelser i formål, indhold, målbeskrivelse, 

litteratur og undervisningsform. 

Præcisering under skemalagt undervisning og 

eksamenstidspunkt.  

Tilføjelse af eksamensbetingelse.  

Ændring under supplerende info. til prøveformen  

Introduction to Financial Accounting 

(supplementary course for M.Sc.) 

Præcisering under eksamenstidspunkt. 

 

It for erhvervsøkonomer Ændringer i formål og sigte, indhold, 

målbeskrivelse, skemalagt undervisning og 

undervisningsform. 

Præcisering under eksamenstidspunkt. 

Eksamensbetingelser ændret/omskrevet.  
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Fagtitel  

(med links til Fagbasens id-nr.)  

Angiv enten ”Nyt fag” eller ”Ændret samt 

ændringens art” )   
 

Mindre rettelser under suppl. info. til prøveformen. 

Markedskommunikation og reklame Ændringer i skemalagt undervisning, 

undervisningsform (to førstnævnte mest 

omskrivning) og undervisningsform.  

Præcisering under eksamenstidspunkt. 

Eksamensbetingelser ændret/omskrevet.  

Mindre rettelser under suppl. info. til prøveformen. 

Markeds- og kommunikationsanalyse Mindre rettelser under indhold, målbeskrivelse, 

skemalagt undervisning og undervisningsform. 

Præcisering under eksamenstidspunkt. 

 

Marketing (dansk) Ny fagansvarlig.  

Mindre rettelser til forudsætninger, formål, indhold 

og målbeskrivelsen.  

Præcisering under skemalagt undervisning.  

Mindre rettelser til undervisningsform.  

Præcisering under eksamenstidspunkt. 

Ændring i prøveform til eksamensbevis og suppl. 

information til prøveform. 

Marketing (engelsk) Ny fagansvarlig.  

Mindre rettelser i forudsætninger, formål, indhold, 

målbeskrivelse, litteratur, skemalagt undervisning 

og undervisningsform. 

Præcisering under eksamenstidspunkt. 

Ændring i prøveform til eksamensbevis og suppl. 

information til prøveform. 

Marketing (supplementary course for M.Sc.) Ny fagansvarlig.  

Mindre rettelser i forudsætninger, formål, indhold, 

målbeskrivelse, litteratur, skemalagt undervisning 

og undervisningsform. 

Præcisering under eksamenstidspunkt. 

Matematik Ny fagansvarlig.  

Mindre rettelser i formål. 

Præcisering under eksamenstidspunkt. 

Mathematics  Ny fagansvarlig.  

Mindre rettelser i formål. 

Præcisering under eksamenstidspunkt. 

Project Management Mindre rettelser i indhold.  

 

Strategi og organisation Præcisering under eksamenstidspunkt. 

 

Marketing (MBK) Semesterplacering (undervisningstidspunkt) ændret 

fra efterår til forår.  

Mindre rettelser til formål, målbeskrivelse og 

undervisningsform. 

Præcisering under eksamenstidspunkt. 

Organisationsforståelse- og kulturanalyse Mindre rettelser til formål, indhold, skemalagt 

undervisning og undervisningsform.  

Præcisering under eksamenstidspunkt og suppl. 
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Fagtitel  

(med links til Fagbasens id-nr.)  

Angiv enten ”Nyt fag” eller ”Ændret samt 

ændringens art” )   
 

information til prøveformen 

Advanced Anthropology of Business Nyt fag. 

Konstituerende fag på Marketing, Globalization and 

Culture, kombination 1. 

Advanced Management Accounting Mindre rettelser til formål og indhold. Præcisering 

under eksamenstidspunkt, eksamensbetingelsen og 

suppl. information til prøveformen.  

Kommentar om intern bedømmelse for 

gæstestuderende er fjernet.  

Eksamenssprog er nu som udgangspunkt kun på 

engelsk. Dog med kommentar under prøveformen 

om eksamenssproget kan ændres.  

Advanced Market Anthropology Nyt fag. 

Konstituerende fag på Marketing, Globalization and 

Culture, kombination 1. 

Business Strategy Censurform er ændret fra ekstern censur til intern 

bedømt. 

Præcisering under eksamenstidspunkt, 

eksamensbetingelsen og suppl. information til 

prøveformen.  

Kommentar om intern bedømmelse for 

gæstestuderende er fjernet. 

Consumption Studies Mindre rettelser til formål, målbeskrivelse og 

undervisningsform.  

Præcisering under eksamenstidspunkt, 

eksamensbetingelse og supplerende info. til 

prøveformen. 

Corporate Communication Mindre rettelser til indhold, målbeskrivelse, 

skemalagte timer og undervisningsform. 

Præcisering under eksamenstidspunkt. Ændring i 

prøveform til eksamensbevis og suppl. Information 

til prøveformen. 

Corporate Strategy and Organization Design Censurform er ændret fra ekstern censur til intern 

bedømt. 

Præcisering under eksamenstidspunkt, 

eksamensbetingelsen og suppl. information til 

prøveformen. 

Financial Accounting Mindre rettelser til skemalagte timer og 

undervisningsform. 

Tilføjelse af eksamensbetingelse. 

Præcisering under suppl. information til 

prøveformen 

Eksamenssprog er nu som udgangspunkt kun på 

engelsk. Dog med kommentar under prøveformen 

om eksamenssproget kan ændres. 

International Entrepreneurship Præcisering under eksamenstidspunkt. Omskrivning 

af eksamensbetingelsen. 
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Fagtitel  

(med links til Fagbasens id-nr.)  

Angiv enten ”Nyt fag” eller ”Ændret samt 

ændringens art” )   
 

International Marketing Channels Mindre rettelser under formål, indhold, 

målbeskrivelsen, litteratur og undervisningsform. 

Præcisering under eksamenstidspunkt og suppl. 

information til prøveformen. 

 

Leadership and Organizational Communication Mindre rettelser under forudsætninger, formål, 

indhold, målbeskrivelsen og undervisningsformen. 

Præcisering under eksamenstidspunkt. 

Market-based Product and Service Design Nyt fag. 

Konstituerende fag på Marketing, Globalization and 

Culture, kombination 1. 

Market and Communication Ethnography Mindre rettelser under formål, indhold, skemalagt 

undervisning og undervisningsform.  

Præcisering under eksamenstidspunkt og suppl. 

information til prøveformen.  

Eksamenssprog nu kun på engelsk. 

Organization of Innovation Mindre rettelser under formål.  

Præcisering under eksamenstidspunkt, 

eksamensbetingelser og suppl. information til 

prøveformen. 

Personnel Economics Censurform er ændret fra ekstern censur til intern 

bedømt. 

Eksamenssprog nu kun på engelsk. 

Præcisering under eksamenstidspunkt. 

Research Seminar in Advanced Strategy and 

Organization Theory 

Ny fagtitel.  

Mindre rettelser under formål, indhold, 

målbeskrivelsen og undervisningsform.  

Præcisering under eksamenstidspunkt, 

eksamensbetingelsen og suppl. information til 

prøveformen. 

Strategic Issues in Supply Chain Management Præcisering under eksamenstidspunkt. 

 

Strategic Market Creation Nyt fag. 

Konstituerende fag på Int. Business and Marketing 

og Mgmt. Of Inn. Processes.  

Supply Chain Links and Enterprise Resource 

Planning 

Mindre rettelser under formål og 

undervisningsform. 

Præcisering under eksamenstidspunkt. 
 

Samtlige af de ovenstående fagbeskrivelser blev godkendt uden kommentarer.  

 

Studienævnet behandlede fagbeskrivelsen for faget Skatteret som var sendt i høring fra det 

Koordinerende Studienævn i Kolding.  

 

Studienævnet havde ingen kommentarer til den fremsendte fagbeskrivelse.  

 

Studienævnet behandlede de fremsendte fagbeskrivelser for Business Law og Erhvervsjura, HA 

fællesfag. 

Studienævnet godkendte fagbeskrivelserne uden kommentarer.  
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Studienævnet behandlede fagbeskrivelsen for specialet på cand.merc. 

Ved behandling af fagbeskrivelsen for specialet var der flertal imod at nedsætte det maksimale 

sidetal for cand.merc. specialer. Forslaget blev derfor ikke godkendt.  

 

Der var også flertal imod at ændre sidste dato for godkendelse af vejlederaftalen fra 15. august til 

15. september. I den forbindelse blev det foreslået at ændre sidste frist for godkendelse af 

vejlederaftalen for specialer, der skal skrives i foråret til 15. januar. Forslaget vil blive sendt til 

diskussion i de øvrige erhvervsøkonomiske studienævn. 

 

Der var tilslutning til de 14 dage til at få godkendt aftalen til andet forsøg og en måned til 3. forsøg. 

 

Studienævnet ønsker, at der fortsat skal afleveres et eksemplari trykt form til eksaminator og censor 

af speciale og bachelorprojekt. Studienævnet vil derfor søge dispensation fra kravet om 

udelukkende digital aflevering med begrundelse i, at det ikke er muligt at håndtere speciale og 

bachelorprojekt under eksamen med de nuværende digitale løsninger. Rapporterne skal derfor 

alligevel printes, og der er ingen grund til, at denne arbejdsopgave overflyttes fra den studerende til 

eksaminator og censor. 

 

Studienævnet behandlede en ændring i fagbeskrivelsen for Business Development and Innovation 

Management udbudt i efteråret 2015. 

Den fagansvarlige ønsker at ændre fagbeskrivelsen i forhold til punkterne ”indhold” og 

”undervisningsform”. Dette sker fordi faget ikke længere udbydes til studerende fra 

Naturvidenskab, og antal tilmeldte studerende er derfor faldet. 

Den fagansvarlige ønsker derfor at lægge modulerne sammen til et almindeligt forløb med fælles 

undervisning. 

 

Studienævnet godkendte ændringerne.  

 

6. Evaluering af årets søgning og optag 

Anna Lund Jepsen gennemgik årets søgning og optag.  

 

For HA er søgningen på 1. prioriteterne er steget meget, hvilket er positivt. Særligt er det positivt, at 

søgningen og især det endelige optag i runde 1 er steget på Business Management. 

 

For cand.merc. er der kommet stort set lige så mange ansøgninger, som sidste år, og optaget ender 

også på samme niveau 

 

For cand.merc.aud. er antal optagne faldet fra 98 sidste år til 65 i år. Det ser derfor ud til, at 

adgangsbegrænsningen på 50 er på et fornuftigt niveau. 

 

Alt i alt finder studienævnet ikke, at tal for søgning og optag giver anledning til en særskilt indsats 

på dette område. 

 

7. Meddelelser 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder 

 Brev til universiteterne – dimensionering og retskrav 

 Brev til relevante uddannelsesinstitutioner – studerendes rejseaktiviteter 

 Udpegning af studenterrepræsentanter til Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense 

 Godkendelse af enkelte profilbeskrivelser for cand.merc. Odense 

 Godkendelse af profilbeskrivelser for cand.merc.aud. Odense 

 HA linjebeskrivelser Odense 
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 Opdatering af hjemmesiderne vedrørende ansøgninger til studienævnet 

 Det er besluttet at indmelde 80 pladser på Business Management næste år mod 90 i år.   

Det er også besluttet at indmelde 210 pladser på de danske linjer på bachelor imod 200 i år. 

 

Der var ingen kommentarer til meddelelserne.  

 

8. Eventuelt 

Der var ingen punkter til eventuelt. 

 

 

 

 

Mødet startede kl. 12.15 og sluttede kl.14.50 

  

 

  

        Anna Lund Jepsen 

        Studienævnsformand  /  Sabine Jørgensen 

             Studienævnssekretær 


