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Referat af møde i Studienævn for Jura 
den 12. februar 2013 

 
 
Tilstedeværende: 

Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Lone Hansen, Camilla Hørby Jensen, Bugge T. 
Daniel, Gry Friis Vinterlie Møller Hansen, Anders Daniel Møller, Emmi Warming (faglig 
vejleder), Gitte Skou Diana Bredal Midskov (sekretær) 
 

Fraværende med afbud: 
 Trine Skovlund Hansen, Frederik Bjørnsen (faglig vejleder) 
 
  
Formanden startede mødet med at byde velkommen til de nye medlemmer af Studienævn for Jura. 
 
Studienævnet besluttede at punkterne 14 og 15 fra tillægsdagsordnerne skulle behandles før punkt 
nr. 11 Dispensationsansøgninger. 
 
 
1. Konstituering af studienævn 
 a. Valg af næstformand 

Gry Friis Vinterlie Møller Hansen og Charlotte Langer Søndergaard blev valgt og indstilles til 
godkendelse ved dekanen som næstformænd 
 
b. Valg af formand 
Hans Viggo Godsk Pedersen fortsætter som formand og indstilles til godkendelse ved dekanen. 
 
c. Valg af studieleder 
Ole Hammerslev fortsætter som studieleder og indstilles til godkendelse ved dekanen. 
 
Samtidig valgte studienævnet, at nedsætte et dispensationsudvalg bestående af Gry Friis Vinterlie 
Møller Hansen, Charlotte Langer Søndergaard, Hans Viggo Godsk Pedersen og Camilla Hørby 
Jensen. 

 
 
2. Godkendelse af referat af møde den 7. januar 2013 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
3. Meddelelser 

 Svar fra fakultetet vedrørende SPS-ordningen (5) 
Studielederen orienterende om, at studienævnet tidligere har rettet henvendelse til Fakultetet 
vedrørende studerende, der er tilknyttet SPS-ordningen. Der er kommet svar fra Fakultetet 
om, at den studerendes tilknytning til SPS-ordningen betyder, at Kvalitetes- og 
Tilsynsstyrelsen har anerkendt, at den studerende har et problem, der kræver kompensation, 
hvis den studerende skal have samme mulighed for at gennemføre en uddannelse som andre. 
Det er dog stadig studienævnets beslutning, om de vil imødekomme den studerendes 
ansøgning, det er ikke et retskrav, som den studerende har.  
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Studienævnet havde i henvendelsen til Fakultetet spurgt ind til Fakultetets holdning til 
ressourcetrækket på administrationen i forbindelse med. Evt. dispensationer ved eksamen. 
Der er ikke kommet svar på dette endnu. 

 
 

 Pilotprojekt med forsøg på læringsmæssig integration mellem studerende og indsat (6) 
Studielederen informerede om, at projektet desværre er blevet aflyst, da fængslet ikke vil give 
tilladelse til at den indsatte kan deltage i projektet. 
 
 
  Brug af videokonference ved IKV-afprøvninger på Grønland, Færøerne og Island (7) 

Studielederen orienterede om, at Ministeriet for Børn og Undervisning har givet tilladelse til, 
at VUC Fyn anvender tovejs videokonference til at kompetencevurdere ansøgere fra 
Grønland, Færøerne og Island, der søger ind på Jura studiet på SDU, men som mangler bevis 
på kompetencer i forskellige fag på gymnasialt niveau.  
 

 
 Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 

 Indkaldelser og referater fra diverse møder (0) 
 Undervisning i International private Law and international Trade Law (1) 
 Undersøgelse af brug af ECTS point fra Danmarks Evalueringsinstitut (2) 
 Udpegning af studenterrepræsentanter til Studienævn for Jura (3) 
 Invitation til seminar om uddannelsessamarbejde med vækstlande (4) 

 
Meddelelser udover dagsorden 
Studielederen informerede om, at Camilla Hørby Jensen er blevet udnævnt til vicestudieleder, 
da han går ned i tid. Der vil således fremover være både en studieleder og en vicestudieleder. 

 
 
 Sager behandlet i henhold til høringsrunde 
  

Nr. 1 Ansøgning om at besvarelse af eksamensopgave tæller som blank aflevering Afvist 
Nr. 2 Ansøgning om 8. eksamensforsøg Godkendt 

 
 
 Sager behandlet af dispensationsudvalget 
 Intet under dette punkt. 
 
 
 Sager behandlet af formanden: 
  

Nr. 1 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 2 Ansøgning om forlænget tid ved reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 3 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale Godkendt
Nr. 4 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 5 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 6 Ansøgning om ændret eksamensform Godkendt 
Nr. 7 Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
Nr. 8 Ansøgning om tilladelse til at aflevere eksamensopgave Godkendt 
Nr. 9 Ansøgning om tilladelse til at aflevere opgave efter afleveringsfristen Godkendt
Nr. 10 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 11 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
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Nr. 12 Ansøgning om dispensation for deltagelse i eksamen i 1. års prøvefag Godkendt 
Nr. 13 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 14 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 15 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 16 Ansøgning om for sen aflevering Godkendt 
Nr. 17 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel – rettelse Godkendt 
Nr. 18 Ansøgning om tilladelse til at aflevere eksamensopgave Godkendt 
Nr. 19 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for bachelorprojekt Godkendt 
Nr. 20 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 21 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 22 Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
Nr. 23 Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
Nr. 24 Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med jura, dagstudier Godkendt 
Nr. 25 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt
Nr. 26 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Godkendt 
Nr. 27 Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
Nr. 28 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 29 Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
Nr. 30 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt
Nr. 31 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 32 Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
Nr. 33 Ansøgning om dispensation fra reglerne om studieaktivitet Godkendt 
Nr. 34 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale Godkendt 
Nr. 35 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 36 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt
Nr. 37 Ansøgning om dispensation fra reglerne om studieaktivitet Godkendt 
Nr. 38 Vedr. meritoverførsel af faget Comparative Welfare State Analysis Godkendt 
Nr. 39 Ansøgning om deltagelse i eksamen på trods af manglende forudsætninger Godkendt 
Nr. 40 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 41 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 42 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 43 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 44 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 45 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 46 Ansøgning om dispensation fra reglerne om studieaktivitet Godkendt 
Nr. 47 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 48 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale Godkendt 
Nr. 49 Ansøgning om dispensation fra reglerne om studieaktivitet Godkendt 
Nr. 50 Ansøgning om deltagelse i reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 51 Ansøgning om forsinket undervisningstilmelding Godkendt 
Nr. 52 Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
Nr. 53 Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
Nr. 54 Ansøgning om 4. eksamensforsøg ved reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 55 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for bachelorprojekt Godkendt 
Nr. 56 Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
Nr. 57 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for kandidatspeciale Godkendt 
Nr. 58 Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding – rettelse Godkendt 
Nr. 59 Ansøgning om 7. eksamensforsøg ved reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 60 Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
Nr. 61 Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
Nr. 62 Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
Nr. 63 Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt
Nr. 64 Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
Nr. 65 Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
Nr. 66 Ansøgning om 4. eksamensforsøg ved reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 67 Ansøgning om 4. eksamensforsøg ved reeksamen, februar 2013 Godkendt 
Nr. 68 Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt
Nr. 69 Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
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Nr. 70 Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
Nr. 71 Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
Nr. 72 Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
Nr. 73 Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
Nr. 74 Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
Nr. 75 Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
Nr. 76 Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
Nr. 77 Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
Nr. 78 Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
Nr. 79 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for seminaropgave Godkendt 

 
Studienævnet besluttede på baggrund af de mange ansøgninger om ekstra eksamensforsøg, at 
der fremover vil blive fulgt op på, om de studerende, der bliver rådet til at kontakte faglig 
vejleder, rent faktisk også kontakter faglig vejleder. Sekretæren vil registrere, hvem der har fået 
denne anbefaling og faglig vejleder vil kontakte de studerende.  
 

 
3. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 
 Studienævnet godkendte, at der i følgende fag er ændret fagansvarlige: 
 

 Bachelorprojekt - Jura BA 
 Bachelorprojekt - HA(jur.), Erhvervsøkonomisk 
 Bachelorprojekt - HA(jur.), Juridisk 
 Bachelorprojekt - Jura på deltid 
 Kandidatafhandling / speciale, cand.jur. 
 Kandidatafhandling / speciale, cand.merc.(jur.) 

 
 
4. Studieordninger (fast punkt) 

 Studienævnet godkendte, ændringer i kompetencebeskrivelserne i følgende studieordninger: 
 
 Studieordning for Bacheloruddannelsen (BA) i Jura 
 Studieordning for Bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) 
 Studieordning for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) 
 Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og jura Cand.merc.(jur.) 
  
Studienævnet godkendte ligeledes, at faget Retshistorie, almen retslære og retssociologi i 
følgende studieordninger ændres til Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi, da faget ændrer 
navn. 

 
 Bilag til Studieordning for Bacheloruddannelsen (BA) i Jura, Meritordning for HA(jur.) til 

bacheloruddannelsen i Jura 
 Studieordning for Bacheloruddannelsen (BA) i Jura 
 Studieordning for Bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) 

 
 I forbindelse med at Fakultet har bedt studienævnet om, at udarbejde bilag til 
Studieordningerne over sammenkædning af uddannelserne, spurgte Camilla Hørby Jensen, om 
der var nogen i studienævnet, der havde lyst til at deltage i en arbejdsgruppe, der skal udarbejde 
dette bilag vedrørende sammenkædning. Studienævnet aftalte, at de ville tænke over det, og 
vende tilbage til Camilla, hvis de havde lyst. 
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5. Ansøgning om ændring af eksamensbetingelse i fagbeskrivelse 
 Fagansvarlige for faget Virksomhedsbeskatning ønsker, at ændre i fagbeskrivelsens 

eksamensbetingelser. Fagansvarlige har ændret undervisningsformen og det giver derfor ikke 
længere mening, at der skal udarbejdes opponentindlæg som en eksamensbetingelse. 
Studienævnet godkender, at fagbeskrivelsen for foråret 2013 vil blive rettet til. 

 
 
6. Henvendelse vedrørende undervisningsforløb 
 Studienævn for Jura har genbehandlet henvendelsen fra en studerende vedrørende 

undervisningsforløbet i et fag. Studienævnet har ikke yderligere at bemærke til det svar, der 
tidligere er sendt til den studerende. 

 
 
7. Tematisk tilsyn med studienævnenes afgørelsesvirksomhed 
 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har iværksat en undersøgelse (tematisk 

tilsyn) af studienævnenes afgørelsesvirksomhed. Studienævnet er i den forbindelse blevet bedt 
om at svare på 4 spørgsmål vedrørende studienævnenes kompetenceområde.  

 
  Studienævnet diskuterede undersøgelsen og havde følgende overordnede kommentarer: 
 

 Studienævnet ser forslaget som et ønske om centralisering og mener ikke nødvendigvis, at 
det vil være til det bedre. 

 Studienævnet mener, at en centralisering vil kræve en forvaltningskompetence på meget højt 
niveau hos det administrative personale, der vil skulle sidde med udarbejdelsen af 
afgørelserne. 

 Studienævnet mener ikke, at det vil være en fordel for de studerende, at afgørelserne træffes 
langt fra studiemiljøerne, da studienævnet ser en fordel i, at beslutninger træffes af såvel lærer- 
som studenterrepræsentanter. 

 Studienævnet ser det som en vigtig opgave at diskutere studiemæssige forhold; ikke kun 
administrative. 

 Studienævnet mener at mange tilsyneladende rutinemæssige spørgsmål, ofte fordrer en faglig 
vurdering.  
 

Studienævnet besluttede, at Studielederen og sekretæren sammenskriver studienævnets 
 kommentarer til et svar på henvendelsen. 
 
 
8. Undervisningsevaluering efterår 2012 
 Resultaterne af undervisningsevalueringen for efteråret 2012 blev godkendt af studienævnet. 
 
 Studienævnet diskuterede mulighederne for at gøre mere opmærksom på, at evalueringen finder 

sted, i håbet om at få svarprocenten op, da der har været meget få studerende, der har svaret på 
evalueringen for efteråret 2012. Studienævnet besluttede, at opfordre undervisere og 
instruktorer til at give tid til at de studerende kan udfylde evalueringen i undervisningen. I den 
forbindelse ville studenterrepræsentanterne i Studienævnet gerne hjælpe, ved i undervisningen 
at fortælle hvordan evalueringerne bruges. 

 
 
9. Undervisningsevaluering forår 2013 
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 Studienævnet besluttede, at alle fag skal evalueres ved den kommende undervisningsevaluering 
for forår 2013. Studienævnet besluttede ligeledes, at de fagansvarlige skal have mulighed for at 
indsende specifikke spørgsmål til brug for evalueringen af deres fag. 

  I forårssemesteret gennemføres tillige årsevalueringer i henholdsvis 1., 2. og 3 år på 
bacheloruddannelserne på grundlag af instituttets eget udarbejdede evalueringsskema hertil. 

 
 
10. Censorindberetninger (lukket punkt) 
 Der var ingen bemærkninger under dette punkt 
 
 
11. Dispensationer (lukket punkt) 

Nr. 1 Ansøgning om godkendelse af revideret studieplan Godkendt 
Nr. 2 Ansøgning om nedskrivning af ECTS Godkendt
Nr. 3 Ansøgning om at få slettet eksamensforsøg pga. sygdom Afslag 
Nr. 4 Ansøgning om meritoverførsel Afslag 
Nr. 5 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale Godkendt 
Nr. 6 Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med Jura på deltid Godkendt 
Nr. 7 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for bachelorprojekt Godkendt
Nr. 8 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for bachelorprojekt Godkendt 
Nr. 9 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for bachelorprojekt Godkendt 
Nr. 10 Ansøgning om meritoverførsel Delvis imødekommet 
Nr. 11 Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
Nr. 12 Ansøgning om meritoverførsel Godkendt 
Nr. 13 Ansøgning om endelig merit Godkendt 
Nr. 14 Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
Nr. 15 Ansøgning om alternativt valgfag Godkendt 
Nr. 16 Ansøgning om meritoverførsel Godkendt 
Nr. 17 Ansøgning om ændring af ECTS-værdi Afvist 
Nr. 18 Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
Nr. 19 Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
Nr. 20 Ansøgning om meritoverførsel Delvis imødekommet
Nr. 21 Ansøgning om at skrive praktikrapport på engelsk Godkendt 
Nr. 22 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale Godkendt 
Nr. 23. Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
Nr. 24 Ansøgning om meritoverførsel Godkendt
Nr. 25 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel Afvist 
Nr. 26 Ansøgning om meritoverførsel Godkendt 
Nr. 27 Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
Nr. 28 Ansøgning om deltagelse i reeksamen Delvis imødekommet
Nr. 29 Ansøgning om meritoverførsel Godkendt
Nr. 30 Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
Nr. 31 Ansøgning om meritoverførsel Godkendt 
Nr. 32 Ansøgning om deltagelse i eksamen sammen med jura på deltid Godkendt 
Nr. 33 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af udlandsophold Godkendt
Nr. 34 Ansøgning om deltagelse i reeksamen Godkendt 
Nr. 35 Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
Nr. 36 Ansøgning om deltagelse i sommereksamen sammen med 

dagstudierne 
Godkendt 

Nr. 37 Ansøgning om 4. eksamensforsøg Godkendt 
Nr. 38 Ansøgning om forlængelse af 1. årsprøven Godkendt
Nr. 39 Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
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Nr. 40 Ansøgning om 5. eksamensforsøg Godkendt 
Nr. 41 Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding Godkendt 
Nr. 42 Ansøgning om at følge fag i Kolding Kræver yderligere 

behandling 
Nr. 43 Ansøgning om sletning af eksamensforsøg Afvist 
Nr. 44 Ansøgning om sletning af forsøg pga. sygdom Godkendt 
 

 
12. Planlægning af forårets møder 
 Studienævnets møder for foråret 2013 blev planlagt til følgende datoer: 
 
 12. marts 2013 kl. 12.15 
 16. april 2013 kl. 12.15 
 14. maj 2013 kl. 12.15 
 

Studienævnet besluttede, at vente med at se, om der er et behov for et møde i juni. Eventuelle 
hastesager vil blive behandlet i høringsrunde eller af dispensationsudvalget. 

 
 
14. Frafaldsundersøgelse 

Camilla Hørby Jensen orienterede om, at Juridisk Institut sammen med Link har foretaget en 
frafaldsundersøgelse, dvs. en undersøgelse af, hvor mange af de studerende, der afslutter deres 
juridiske bacheloruddannelse på SDU, som ikke fortsætter på kandidatuddannelsen samme 
sted. Resultatet af undersøgelsen viser, at noget af det, der er vigtigt for de studerendes valg af 
universitet er: 
 
 hvor familie og venner bor 
 studiemiljøet 
 valgfagsporteføljen 
 relation til underviserne 
 
Derimod er det svært at få et svar på, hvorfor de studerende stopper på deres uddannelse, da 
man ikke kan finde de studerende, der allerede er stoppet. 

 
Frafaldsstatistikken er pæn, men der er stadig en del, der ikke vælger at læse deres 
kandidatuddannelse på SDU. Juridisk Institut vil gerne have nedbragt frafaldet og vil derfor 
starte en proces for at mindske dette. Camilla forespurgte, om der var studerende fra 
studienævnet, der havde lyst til at deltage i denne proces og blandt andet være med til at sprede 
de gode historier om, hvorfor det er dejligt at være studerende på SDU. 

 
 
15. Incitamenter til fremme af undervisningen og anerkendelse af god undervisning, høring 

Som led i SDU’s strategiske indsatsområde for 2012-2015 De studerende i centrum har en 
projektgruppe udarbejdet forslag til, hvordan incitamentsstrukturen for de videnskabelige 
medarbejdere på SDU kan udvikles, for at god undervisning i fremtiden anerkendes mere. 
Projektgruppen anbefaler, at der oprettes et Collegium for Excellente Undervisere (CEUS). 
Studienævnet diskuterede forslaget og mener ikke, at det vil tilgodese de eksterne undervisere. 
Studienævnet mente også, at undervisningsevalueringen burde tælle med i vurderingen af 
muligheden for et medlemskab af CEUS, således at den ikke alene baseres på underviserens 
egen udarbejdede undervisningsportefølje. Yderligere diskuteredes, hvordan forslaget hænger 
sammen med flere Professor (MSO)-stillinger, da det i høj grad er en videnskabelig vurdering. 
Det er vigtigt, der ikke bliver gået på kompromis med det videnskabelige niveau. 
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13. Eventuelt 

Emmi Warming orienterede om, at der på uddannelsen International virksomheds 
kommunikation er lavet en gruppe for studerende på første år, hvor der er ansat en instruktor til 
at hjælpe med diverse spørgsmål. Da der har været efterspørgsel efter bl.a. lektiehjælp blandt 
vores studerende, kunne vi måske hente inspiration der. 
 
Studienævnet diskuterede, at der tidligere har været en mentorordning for Jura og HA(jur.) 
studerende, men at denne ikke eksisterer mere. Studielederen henviste til at dette kunne 
diskuteres nærmere på et senere møde, hvor studiestarten generelt skal diskuteres.  

 
 
 Mødet sluttede kl. 14.20 
   
 
        Hans Viggo Godsk Pedersen 
       Studienævnsformand   / Diana Bredal Midskov 
             Studienævnssekretær 


