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Tilstede:
Studienævn: Mette Lund Kristensen, Christian Heyde-Petersen, Steven Breunig,
Caroline Busk Gaba, Nanna Tietgen Vedel Eriksen og Stephanie Manlosa Brøndum
Pedersen.
Andre: Studiesekretær Jette Sieron, studiesekretær Signe Østergaard Christensen
og studienævnssekretær Mia Fenat (referent).
Afbud: Klaus Geyer, Nadine Helene Bachmann og Emil Nøhr Andresen.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet af 24. oktober 2019 har været sendt til skriftlig godkendelse hos
medlemmerne, som ikke har haft bemærkninger hertil. Det godkendte
referat er vedlagt som bilag til orientering. Det fortrolige referat af 24. oktober
2019 blev godkendt på mødet.
3. Meddelelser
a) 1. Studienævnsformanden oplyste nævnet om, at Gry Høngsmark
Knudsen har fået nyt job og derfor er stoppet som VIP-medlem i
studienævnet for Cand.negot.-studier. De øvrige VIP-medlemmer har
indstillet et nyt VIP-medlem til studienævnet, og der afventes
godkendelse heraf ved Rektor.
2. Studienævnsformanden orienterede nævnet om de plagiatsager, der
er indberettet i fag, der hører under Negot. Det drejer sig om en række
sager i eksamensperioderne vinter 15/ sommer 16, vinter 16 / sommer
17, vinter 17 / sommer 18 og vinter 18 / sommer 19.
Faget Globaliseringsprocessen er et af de fag, som optræder gentagne
gange i sagerne om indberettet plagiat, og Christian Heyde-Petersen
spurgte, hvorvidt der er noget i faget, der gør, at der plagieres.
Formanden svarede hertil, at de plagieringssager der har været i faget
Globaliseringsprocesser kan tilskrives studerende, som har plagieret fra
tidligere studerendes opgaver. Det kan f.eks. være studerende, der har
været fristet til at plagiere fra opgaver, som underviser har lagt ud som
eksempler i løbet af undervisningen. Desuden har en tidligere
underviser i faget været optaget af at køre plagieringstjek.
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Formanden kommenterede, at der er set eksempler på studerende der
i første omgang er blevet opdaget for plagiering i et enkelt fag, men hvor
graden af plagiering har givet anledning til mistanke til plagiering i øvrige
og måske allerede afsluttede fag. Efter en nærmere undersøgelse, er
det sket, at mistanken er blevet bekræftet. I disse sager kan sanktionen
f.eks. bestå i bortvisning ud over at eksamen i de pågældende fag skal
bestås på ny.
3. Formanden orienterede herefter om evaluering af Studiepraktik 2019.
12 personer har deltaget i studiepraktik på BA Negot.- engelsk, mens 7
har deltaget på BA Negot. - tysk. Af evalueringen fremgår, at det er
gennem en vejleder, at de deltagende har hørt om studiepraktik. Det er
således ikke så meget via UG.dk. Evalueringen viser, at de deltagende
vælger aktivt, inden de kommer: De ved hvad de vil, og de kender til
Negot.-uddannelsen.
Nanna Tietgen Vedel Eriksen kommenterede, at hun og Stephanie
Manlosa Brøndum Pedersen i deres egenskab som faglige vejledere
har haft foretaget en intern evaluering af forløbet med de i alt 19
deltagende. De deltagende har i overvejende grad været meget tilfredse
med programmet, men har efterspurgt en introduktion til de
samfundsvidenskabelige fag og ikke kun de humanistiske. De har
savnet at se samspillet i Negot.-uddannelsen mellem de
samfundsvidenskabelige og humanistiske fag.
Signe Østergaard Christensen oplyste, at der ikke havde været
mulighed for at følge undervisningen i samfundsvidenskabelige fag i de
to dage, hvor praktikken fandt sted.
Studienævnets medlemmer konkluderede, at der kan være visse
logistiske udfordringer i forhold til afviklingen af Studiepraktik, men at
det er en god måde for de deltagende at se en uddannelse nærmere an.
4. Formanden og studienævnssekretæren orienterede om, at
studietidsmatricen løbende bliver anvendt med det formål at opdage
inaktive studerende.
b) De studerende
Caroline Busk Gaba (CBG) fortalte, at der er kommet en ny dato for
næste møde i Advisory Boardet, nemlig den 5. december 2019.
Nanna Tietgen Vedel Eriksen fortalte, at hun for nyligt har afholdt et
oplæg om Negot.-uddannelsen på Tietgenskolen. 1300 var mødt op, og
det var gået ganske fint. Kun 7 havde i forvejen kendt til Negot.uddannelsen, men der var blevet udvist interesse for uddannelsen og 1
elev havde allerede meldt sig til ”Studerende for en dag”arrangementet.
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c) Andre
Ingen meddelelser.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 24 sager.
5. Sager til behandling eksamen
1. Eksamensplaner for BA og KA negot.-uddannelsen blev godkendt.
6. Sager til behandling studieordningen
1. Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at institutlederen har
fremsendt bemærkninger til ressourceforbruget på BA og KA negot.uddannelsen. Dette set i forhold til instituttets økonomi. Studienævnets
medlemmer drøftede institutlederens kommentarer. I forhold til
Mundtlig kommunikation 1 +2 (Engelsk) bemærkede et enigt
studienævn, at man ikke ønsker at foretage ændringer i fagene, men at
man gerne vil i dialog om fagenes holdstørrelser, såfremt
studenterbestanden mindskes.
Angående Interkulturel kommunikation (tysk) og Videregående
interkulturel kommunikation (tysk), bemærkede studienævnet, at
fagene er sammenlæst med IVK samt at Negot. tidligere har været i
dialog med IVK med henblik på kun at have ét enkelt fag på 10 ECTS i
Interkulturel kommunikation. Dette er dog blevet afvist af IVK. Negot.’s
studienævnsmedlemmer fandt dog, at det stadig giver god mening at
have ét 10 ECTS fag i Interkulturel kommunikation ligesom på BA
negot.-uddannelsen med engelsk, og vil derfor se positivt på en eventuel
ændring af fagene hertil.
I forhold til Institutlederens spørgsmål om der på KA negot.uddannelsen er for mange profiler set i lyset af dimensioneringen i 2020,
bemærkede formanden, at så længe effekten af dimensioneringen ikke
er set, vil der ikke blive skåret i antallet af profiler. Først når
dimensioneringen er slået igennem, og betydningen heraf kan ses, kan
det overvejes, om der er behov for at skære i antallet af profiler.
Studienævnets øvrige medlemmer udtrykte enighed med dette
synspunkt.
Studienævnet så ingen problemer i at efterkomme institutlederens
fremsatte forslag om at justere på sidetallet i eksamen i HRM,
Organisational Delvelopment and Communication. Dog skal
faglærer høres herom først.
2. Studienævnsformanden oplyste nævnet om, at studienævnet skal sikre,
at universitetets undervisningsgaranti overholdes, dvs. at det skal
sikres, at der på BA negot.-uddannelsen som minimum tilbydes 156
undervisningstimer pr. semester, og at der på KA negot.-uddannelsen

Side 3

som minimum tilbydes 104 timer pr. Undervisningsgarantien er et punkt
på det nye årshjul.
Formanden gennemgik timetallet for henholdsvis BA negot.uddannelsen med tysk og BA negot.-uddannelsen med engelsk. Hun
fremhævede i den forbindelse, at de studerende har for mange timer i
forhold til, hvad de skal tilbydes som minimum.
Studienævnets medlemmer havde en kort udveksling af synspunkter
omkring omfanget af de enkelte fags undervisningstimer pr. semester.
Studienævnets medlemmer besluttede at indstille
til, at
samfundsvidenskabelige fag strømlines med humanistiske, således at
der kun undervises i 13 uger fremfor de nuværende 15. På denne måde
vil der blive mulighed for de studerende allerede at gå til eksamen i de
samfundsvidenskabelige fag i december og maj. Formanden vil gå
videre hermed hos de fagansvarlige på samfundsvidenskabelige fag.
Studienævnet fandt derudover generelt, at øvelsestimer skal bibeholdes
på sprogfag, så de studerende kan træne deres sprog, samt i fag, hvor
de studerende har brug for at træne deres regnefærdigheder,
eksempelvis. Medlemmerne besluttede som følge heraf at indstille til at
antallet af øvelsestimerne i Markedsanalyse halveres, samt at
øvelsestimerne i Kultursociologi og i Organisation med videnskabsteori
fjernes. I forhold til sidstnævnte fag, bemærkede studienævnet, at
eksamen i faget har ændret sig til en 4 timers skriftlig eksamen, hvor alle
hjælpemidler er tilladt. Derfor er der ikke længere brug for
øvelsestimerne.
3. Studienævnsformanden gav nævnet en kort redegørelse for de
ændringer, som faget Introduction to International Relations har
gennemgået inden for de seneste år. Faget sammenlæses med
MOISEL på Statskundskab, og det faglige indhold er – efter formandens
vurdering – nu for meget rettet mod sikkerhed og forsvar, hvorfor der er
brug for en revidering af fagbeskrivelsen. Studienævnets øvrige
medlemmer tilsluttede sig dette synspunkt og besluttede, at formanden
sammen med relevant faglærer udarbejder en ny fagbeskrivelse.
4. Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at Fakultetet har sendt
ændringer til Vademecum, diverse studieordningsændringer og
ændringer til fagbeskrivelser i høring. Formanden gennemgik de enkelte
ændringsforslag og fremhævede i den forbindelse følgende:
-

Forslag om på kandidatuddannelser at indføre en studiestartsprøve,
som kan bestå af et element af fysisk tilstedeværelse. Studienævnet
vurderede i den forbindelse at det vil være oplagt at indføre en
studiestartsprøve på KA negot.-uddannelsen bestående af
fremmøderegistrering i Language Management og Negotiating
Globally.
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-

Forslag om genindførsel af regel om minimum 1 bestået aktivitet pr.
år. Baggrunden herfor skyldes, at studerende, der ikke lever op til
studieaktivitetsreglen om at bestå minimum 45 ECTS pr studieår,
kan være indskrevet i længere tid, før de bliver udskrevet. En
genindførsel af reglen om minimum 1 bestået aktivitet pr. år
sammen med studieaktivitetsreglen kan gøre op med dette problem.

-

Forslag om at angive arbejdsbelastningen pr. ECTS i
fagbeskrivelser. Underviser skal så ved undervisningens start
redegøre for arbejdsbelastningen. Der er tale om en
forventningsafstemning, som skal anskueliggøre over for de
studerende, at deres studie er et fuldtidsstudie.
Formanden fremhævede slutteligt, at fristerne der nævnes i
Vademecum skal ændres i forhold til Negot.-studerende, således at
fristen for studerende, der skriver speciale i forårssemesteret
hedder 1. november for tildeling af vejledere.

Studienævnets medlemmer kunne tilslutte sig de i høringen fremsatte
ændringsforslag. Formanden oplyste, at hun vil orientere Fakultetet herom.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
1. Studienævnsformanden oplyste, at der er kommet nye nøgletal for
frafald, studietid, og ledighed for BA og KA negot.-uddannelsen. I den
forbindelse orienterede formanden om det nye nøgletalsnotat, som er
mere fleksibelt og mere retvisende i forhold til det tidligere notat. Det nye
nøgletalsnotat indeholder således en regulering i forhold til
timetalskravet, hvilket bl.a. giver mulighed for at drive især små
uddannelser på en mere økonomisk måde. Dertil kommer en regulering
i forhold til ledighedstallene. Disse skal ikke længere måles op mod
landsgennemsnittet for videregående uddannelser, men derimod mod
hovedområdet, og i Negot.’s tilfælde humaniora. Endelig er der sket en
regulering i forhold til målingen af den gennemsnitlige
studietidsforsinkelse, der nu måles i reelle tal, hvor det før var
gennemsnitligt i forhold til hoveduddannelsen. Formanden refererede
kort til det nye udmøntningsnotat, trådt i kraft pr. 1. september 2019.
Studienævnets medlemmer gennemgik de enkelte nøgletal for BA og
KA negot.-uddannelsen i Odense:
Frafald
Studienævnet noterede sig, at frafaldet på BA negot.-uddannelsen
(Odense) er på 15,4 %, hvilket har udløst en grøn lampe. Der ses en
lille stigning i forhold til 2018, hvor tallet lå på 11,1 %. De fleste frafaldne
kommer fra udlandet, har bopæl på enten Fyn eller i Hovedstaden, har
HHX som adgangsgivende eksamen, er kommet direkte fra gymnasiet
og har et lavt eksamensgennemsnit. Studienævnets medlemmer

Side 5

konkluderede ud fra disse data, at et lavere karaktergennemsnit gør det
sværere at studere og medfører et højt frafaldstal. Det giver derfor god
mening stadig at kigge på karaktererne i forhold til adgangskriterierne.
Frafaldet på KA negot.-uddannelsen (Odense) ligger på 7,9 % og har
udløst en gul lampe. De fleste frafaldne er fra Fyn og har en
bachelorgrad fra SDU. Bortset herfra er der ingen særlige signifikante
tal. Nanna Tietgen Vedel Eriksen kommenterede, at flere af de frafaldne
KA negot.-studerende, som hun kender til, er kommet i job inden de
påbegyndte uddannelsen.
Studietid
Formanden
kommenterede
med
stor
tilfredshed,
at
studietidsforsinkelsen på BA og KA negot.-uddannelsen kun ligger på
henholdsvis 1 måned og 0,2 måneder. Det er virkelig flotte tal.
Ledighed
I forhold til ledighedstallene så ligger 2015 tallet, 7. kvartal, på 14 %,
hvor det tidligere har været nede på 12 %. De seneste tal er fra 3. kvartal
2016 og her ligger det på 22 %. I 2016 dimitterede 94, mens 43
dimitterede i 2015. Formanden kommenterede, at tallet for 7. kvartal i
2016 givetvis vil falde ned til mellem 12-15 %.
De sekundære nøgletal vedrørende optaget viser, at der har været et
lille fald i antallet af ansøgere. Formanden vurderede dog, at det næppe
har en betydning, når der samtidig vil ske et fald i antallet af studerende,
som må optages.
Overgangsfrekvensen fra BA til KA ligger på 78 %, og den skal
forbedres set i lyset af den snarlige dimensionering. Sammenlignet med
Kinesisk i Sønderborg ligger overgangsfrekvensen helt oppe på 94 %.
Dette skyldes nok, at BA negot.-studerende med kinesisk vælger at
læse videre netop på en kandidatuddannelse med kinesisk.
Studienævnet gennemgik herefter nøgletallene for KA negot.uddannelsen, Kinesisk, i Sønderborg:
Frafald
Hele 20 % af de studerende på KA negot.-uddannelsen Kinesisk er
faldet fra deres uddannelse i løbet af det første studieår. Det høje
frafaldstal har udløst en rød lampe. Det er ukendt, hvorfor de studerende
er faldet fra, men formanden vurderede, at den usikkerhed, der har
været omkring udbuddet af fag og den forsinkede kommunikation herom
til de studerende, kan have spillet en rolle. Formanden tvivlede på, at
studiet vil blive indkaldt til samtale pga. den røde lampe. Dette fordi
Negot.-uddannelsen i Sønderborg allerede er på vej til at lukke ned.
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Studietid
Forsinkelsestallet for studietiden ligger på -2,1 %, Det vides ikke,
hvordan tallet for forsinkelse kan være i minus, og der ses ingen
nøgletalsindikator status.
2. Studienævnsformanden orienterede om, at studienævnet skal sikre sig
at materialet omkring karrierevejledning på SDU-nettet er opdateret.
Formanden bemærkede indledningsvist, at fanebladet omkring
projektorienteret forløb på Negot. er blevet fjernet. Formanden vil derfor
kontakte Fakultet og anmode om at fanebladet bliver lagt ud igen.
Derudover så synes der at mangle specifik information omkring hvad
man kan blive som færdiguddannet Negot. Der er brug for nogle
testimonials fra tidligere Negot.-studerende, der ganske kort fortæller
hvad de laver og hvordan deres vej derhen har været.
Caroline Busk Gaba kom med forskellige forslag til hvem, studienævnet
kan kontakte, og vil gerne stå for at indsamle forskellige testimonials fra
færdiguddannede Negot.’er, som er i job.
3. Studienævnsformanden orienterede om
handlingsplanen for
Uddannelsesberetningen
2018
vedrørende
opfølgning
på
kandidatoptaget, som er udmøntet sig i et forsøg med registreringen af
antallet af fremmødte studerende i bestemte fag på både BA og KA
negot.-uddannelsen: Negotiating Globally, Language Management,
Introduktion til erhvervsøkonomi med entrepreneurship, Moderne
britiske studier, Engelsk: Skriftlig sprogfærdighed 1 og 3, Tysk:
Videregående interkulturel kommunikation, Engelsk: Mundtlig
kommunikation 1 og Erhvervskommunikation.
Formanden var imponeret over, at samtlige adspurgte undervisere har
meldt tilbage omkring fremmødet i deres timer.
Formanden noterede sig, at der sammenholdt med antallet af tilmeldte
studerende i de forskellige fag, tegner sig et billede af, at der ikke på
noget tidspunkt er 100 % fremmøde i nogle af fagene.
Studienævnet gennemgik antallet af fremmødte i de pågældende fag
sammenholdt med antallet af tilmeldte, og fandt, at der i fleste fag
jævnligt er et fravær på ca. 20 studerende. Nogle fag har et større fravær
end andre, men selv i fag med fremmødepligt ses der et fravær.
Christian Heyde-Petersen kommenterede, at tallene skal ses i en
sammenhæng, og at der kan være logistiske forhold, som gør, at færre
studerende i forhold til antallet af tilmeldte møder op til undervisningen.
Studienævnet besluttede på baggrund af dataene fra den anonyme
fremmøderegistrering, at der skal sendes en besked til de studerende
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på 1. semester, i hvilken de gøres opmærksom på, vigtigheden i at
møde op til timerne, også i forhold til førsteårsprøvefag.
4. Studienævnsformanden orienterede nævnet om handlingsplanen for
Uddannelsesberetningen 2018 vedrørende fastholdelse og udvikling af
Buddyordningen på KA negot.-uddannelsen samt handlingsplanen for
Studiemiljøundersøgelsen
2019
Odense
omkring
en
profilansvarlig/ambassadør for hver profil på KA negot.-uddannelsen.
Formanden ville vide om der er behov for en Buddyordning eller om de
studerende mere efterspørger en profilansvarlig.
Nanna Tietgen Vedel Eriksen (NTVE) og Stephanie Manlosa Brøndum
Pedersen (SMBP) kommenterede, at der i forhold til sommeroptaget
2019 ikke har været behov for at lave yderligere i forhold til en
profilansvarlig, da de studerende til selve kandidatintroen blev delt ud i
profiler og således fik skabt et profilfællesskab. NTVE bemærkede dog,
at det vil det være relevant at udpege en profilansvarlig til vinteroptaget
2020, hvor færre studerende kender hinanden i modsætning til
sommeroptaget, hvor mange studerende er retskravsbachelorer og
derfor kender hinanden på forhånd. NTVE foreslog, at man laver en
slags Meet and greet- event til den kommende kandidatintro, hvor 2.
semesters kandidatstuderende inviteres til at komme og hilse på de nye
kandidatstuderende. På denne måde vil der kunne knyttes et
profilfællesskab på tværs af semestre. Der vil endvidere kunne
udveksles studiemæssige erfaringer, f.eks. i forhold til valg af valgfag og
projektorienterede forløb.
Studienævnet besluttede, at der ikke er behov for en decideret
buddyordning, men at der i den kommende studiestart indarbejdes en
profilopdeling. NTVE og SMBP arbejder videre hermed.
5. Studienævnsformanden
orienterede
at
studienævnet
ifølge
handlingsplanen for Uddannelsesberetningen 2018 skal overveje
muligheden for formaliserede grupper: Skal studiegrupperne faciliteres
og kobles op på en VIP mentor/underviser eller skal det være helt op til
de studerende selv?
Caroline Busk Gaba kommenterede, at der på Negot.-uddannelsen er
mange fag, hvor der er indlagt øvelsestimer, derfor bør det være op til
de studerende selv at indgå i studiegrupper. Dog vil det være godt at
tilbyde hjælp til at facilitere en studiegruppe til de studerende, der ikke
er kommet med i en gruppe.
Steven Breunig kommenterede, at han som VIP mentor på et andet
studie kan se, at fagligt og socialt svage studerende, er glade for at blive
tilknyttet en studiegruppe, som er koblet op på en VIP mentor.
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Christian Heyde-Petersen bemærkede, at han altid opfordrer
førsteårsstuderende til at indgå i en studiegruppe pga. læringsværdien
herved. Det er dog hans opfattelse, at de studerende vælger at aflevere
individuelt, fordi de ønsker at få feedback på egen præstation.
Studienævnet besluttede sig for at fortsætte med at lade det være op til
de studerende selv at lave studiegrupper, men at de studerende, der
har behov for hjælp til at finde en studiegruppe, kan henvende sig til de
faglige vejledere. Disse skal så hjælpe den pågældende studerende
med at komme i en studiegruppe. Derudover skal der indlægges en
rundvisning i studiestartsprogrammet, hvor de nye studerende bliver vist
rundt til de forskellige institutter, som Negot..uddannelsen er tilknyttet,
ligesom de skal vises forbi Negot.-sekretariatet, og de faglige vejledere,,
så de ved, hvor de kan henvende sig.
6. Studienævnsformanden orienterede om
handlingsplanen for
Uddannelsesberetningen 2018 vedrørende forventningsafstemning ved
studie- og undervisningsstart. Studienævnets medlemmer besluttede, at
man skal fortsætte med at opfordre de studerende til at møde op til
timerne og være deltagende. Endvidere fandt studienævnet, at der i det
nye Vademecum er indeholdt en forventningsafstemning ved at der i
fagbeskrivelser, såfremt ændringen gennemføres, vil blive indsat
præcisering omkring arbejdsbelastning i de enkelte fag.
7. Studienævnsformanden orienterede om
handlingsplanen for
Uddannelsesberetningen 2018 omhandlende fokus på at øge
studieintensiteten.
Studienævnet drøftede, hvorvidt der f.eks. skal indføres mødepligt eller
ændres på prøveformer for at øge studieintensiteten på studiet.
Formanden bemærkede, at selv om der er mødepligt i Engelsk: Mundtlig
kommunikation 1, så er der alligevel 10-15 studerende, som bliver væk
fra undervisningen.
Caroline Busk Gaba bemærkede, at idéen om mødepligt er fin nok i sig
selv, men at det ikke bør være nødvendigt at indføre, eftersom man selv
har valgt at gå på studiet.
Steven Breunig bemærkede, at problemet ligger i, at det er de flittige,
som kommer til timerne, mens de fagligt svage bliver væk.
Christian Heyde-Petersen kommenterede, at motivationen til at komme
til timerne skal komme fra de studerende selv.
Studienævnets medlemmer var enige om, at de studerende skal være
selvdrevne: Man skal selv ville hen til en forelæsning. Ud over at
forventningsafstemme med de studerende i forbindelse med
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studiestarten, hvorved studieintensiteten gerne skal øges, skal der ikke
gøres yderligere.
8. Studienævnsformanden orienterede nævnet om Handlingsplanen for
Studiemiljøundersøgelsen 2019 BA Odense vedrørende en fælles
kalender over faglige/sociale aktiviteter.
Nanna Tietgen Vedel Eriksen (NTVE) fortalte, at hun har været i kontakt
med United Negot.’er, som er imødekommende overfor at lægge deres
sociale arrangementer ind i en fælles kalender. NTVE fortalte, at de
faglige vejleder er i gang med at udarbejde en kalender, der tager
udgangspunkt i de faglige vejlederes årshjul, men også indeholder
oplysninger om hvornår studienævnsmøder, specialeworkshops osv.
finder sted. Ligeledes kommer den fælles kalender til at indeholde
information omkring sociale arrangementer.
9. Studienævnet gennemgik Censor og eksaminatorrapporterne
vedrørende sommereksamen 2019. Nævnets medlemmer noterede sig,
at rapporterne generelt indeholder ganske få bemærkninger. Dog
hæftede nævnet sig ved den kommentar, som er kommet fra censor til
eksamen i Tysk: Tekster i brug, herunder, at eksamen er ensformig og
at de studerende, har for lang tid til at lave eksamen.
Nanne Tietgen Vedel Eriksen oplyste, at eksamen i flere år har bestået
i at lave en brochure, og at eksamen med fordel kan afkortes.
Studienævnet besluttede i forlængelse heraf, at fagansvarlig skal høres
om eksamensperioden kan nedsættes fra 48 timer til 24 timer.
8. Andre sager til behandling
Ingen sager til behandling.
9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.
10. Eventuelt
Intet til punktet.
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