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Referat 

 

Emne  Møde i Studienævn for MEME 

Dato og tidspunkt 17. september 2019 kl. 12.15 

Sted  Lille mødelokale hos studiekontakten 

Tilstede Christian Kronborg (formand og studieleder), Kristian Debrabant, Paul Richard 
Sharp, Erika Kuever, Lars Ravn-Jonsen (Zoom møde), Mikkel Skamris Jensen, 
Bertil Uzun, Stine Kragh Jensen, Camilla Maria Lindskov, Maria Atkins 
(studienævnssekretær) og Mona Maoued (studienævnssekretær). Lise 
Abrahamsen deltog under behandling af punkt 6 og 7, via zoom – Lise har skiftevis 
deltaget i møderne i SN MEME samt studienævn for Statskundskab, Sociologi, 
Journalistik og Europæiske studier.  

 

  

Afbud fra  
  

 

Referat sendt til  
orientering til  Imm-sekretariat, Kvalitet, Legalitet og Udvikling SAMF, Jørgen Schou, Studier 

Servicecenter, Christian Riis Flor, Jan Guldager Jørgensen, Ole Bent Olesen, 

Studieservice Esbjerg mailbox, Martin Svensson, Studienævn for Erhvervsøkonomi, 

Annette Schmidt, Trine Fenger, Registrering & Legalitet – SAMF-økonomisk mailboks, 

studienævn for Jura, Sadie Lund Jensen, Marianne Lønfeldt, vejledning.oecon, Camilla 

Villendrup, Charlotte Visbech Madsen, Studienævn for statskundskab, journalistik, 

sociologi og europæiske studier, Søren Askegaard, Klaus Levinsen 
 

 
Mødeleder  Christian Kronborg  

 

 

Christian Kronborg bød alle velkommen. Mødet begyndte kl. 12.15 
 
Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af referat 
Referatet fra d. 12. august blev godkendt uden bemærkninger 

 
 
 

30. september 2019 

 

Journalnr. 19 / 1414 

snmeme@sam.sdu.dk 

T +45 65502291  

mailto:snmeme@sam.sdu.dk
mailto:snmeme@sam.sdu.dk


 
 
 

Servicecenteret 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger 

 
 
3. Valg af næstformand 

Mikkel Skamris Jensen blev indstillet som næstformand for studienævn for MEME. 
 
 

4. Undervisningsevaluering (lukket punkt) 

Som opfølgning fra sidste studienævnsmøde skulle der fremlægges undervisningsevaluering for de 
resterende uddannelser under MEME studienævn:  

a. MMA – Erika Kuever og Camilla Maria Lindskov havde kigget på de indkomne besvarelser og kunne 
konstatere at der overordnet set er tilfredshed med fagene. Man savner dog at man kan sende de 
enkelte fags evalueringer til nye undervisere som skal undervise det samme fag det efterfølgende 
semester. Det er ikke noget studienævnet kan gøre, da studienævnet ikke har personaleansvar over for 
underviserne. Den enkelte underviser kan derimod anmode sit eget institut om det, hvis det vurderes 
relevant.  
 
Camilla Maria Lindskov spurgte hvorvidt det er muligt at bruge Excel i faget Social and Economic 
Statistics i stedet for STATA, da Excel bliver anvendt i de øvrige fag på MMA-uddannelsen samt ud i 
det virkelige liv. Christian Kronborg ønskede at dette bliver diskuteret under behandlingen af 
fagbeskrivelserne under pkt. 6, hvor faget skal behandles under dette pkt.  
 
Studienævnet tog bemærkningerne fra undervisningsevaluering til efterretning. 

 
b. ERM (manglende evaluering af nogle kandidatfag på ERM) – der er nogle kandidatfag, på ERM-

uddannelsen, der ikke blev evalueret i F19. Det finder studienævnet ikke tilfredsstillende. Der er ingen 
forklaring på, hvorfor disse fag ikke er blevet evalueret. Derfor ønsker studienævnet at de ansvarlige for 
evalueringssystemet skal sende en forklaring på hvorfor fagene ikke er blevet evalueret. Christian 
Kronborg vil også sende sin utilfredshed over dette og vil tage det op med prodekanen for uddannelser.  

 
Paul Sharp knyttede en kommentar til evalueringssystemet og mente at det er et gammelt system, om 
det ikke kan fornyes og gøres moderne, så det følger udviklingen. 
 

c. Økonomi (opfølgning fra sidste studienævnsmøde) Christian Kronborg informerede studienævnet at 9 
ud af 12 undervisere, der blev rykket for feedback fra sidste studienævnsmøde, har indsendt 
tilbagemelding til studienævnet. Studienævnet pointerede at det er meget vigtigt at underviserne sender 
deres afrapportering til studienævnet da det er med til at kvalitetssikre uddannelserne og studienævnet 
har mulighed for at følge op på de fag, hvor det vurderes, der skal gøres en indsats.  
Det er blevet besluttet, at der skal sendes en rykker ud til de undervisere, der stadig mangler at sende 
feedback til studienævnet.  

 
 

5. Forslag fra Erika Kuever vedr. ECTS og udlandsophold 
Erika Kuever havde indsendt et forslag samt et udkast til fagbeskrivelse på seminar, som skal udbydes 
specifikt for MMA studerende, der kommer i klemme med ECTS, når de vender tilbage fra det 
obligatoriske udlandsophold grundet skærpede krav på området.  
Erika foreslog at faget Anthropological Fieldwork bliver udbudt som 10, 12 samt 13 ECTS så de 
studerende kan bygge videre på deres feltrapporter. Dette forslag blev dog ikke godkendt, da dette vil 
betyde at studieordningens rammer bliver udvidet udover de normerede 180 ECTS, og det er ifølge 
uddannelsesbekendtgørelsen ikke tilladt. 
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Studienævnet godkendte dog at udbyde to seminar-fag på henholdsvis 2 og 3 ECTS for de studerende, 
der kommer i klemme efter endt udlandsophold.  
Erika havde indsendt et udkast til en fagbeskrivelse, som blev godkendt. Fagbeskrivelsen vil allerede 
blive udbudt fra foråret 2020.  
 

6. Fagbeskrivelser (fast punkt) 

a. Godkendelse af fagbeskrivelserne for foråret 2020 
ERM – studienævnet godkendte fagbeskrivelserne uden bemærkninger på nær én, grundet manglende 
tilbagemelding fra fagansvarlig.  Fagbeskrivelsen vil blive sendt til godkendelse på næste 
studienævnsmøde. Det bemærkes at fagbeskrivelserne på ERM-uddannelsen også er blevet godkendte 
på campusorganmødet i august.  
 
 

ERM   

Fagtitel  Kommentar fra 
fagansvarlig/administrationen 

Studienævnets beslutning  

Advanced environmental and 
resource economics and 
management  
B530012301 (49406) 

Afventer tilbagemelding fra 
fagansvarlig og underviser. 
Ny fagansvarlig og justeringer 
under Content, Teaching Method, 
Workload og Exam, den del med 1 
ECTS. 

Ikke godkendt. Behandles på 
næste studienævnsmøde. 

Multivariate Data Analysis  
B530015001 (52615) 

Enkelt redaktionel justering under 
eksamen ellers ingen ændringer. 

Godkendt 

Holistic design for 
sustainability: Systems, 
processes and products 

B530014301 (49408) 

Enkelt redaktionel justering under 
eksamen ellers ingen ændringer. 

Godkendt 

Green Business  
B500030301 (49409) 

Nyt ordinært fag, som tidligere var 
udbudt som et 2 kvartals valgfag 
af Studienævn for 
Erhvervsøkonomi, derfor enkelte 
konsekvensrettelser under: Study 
Board, Course ID, Duration, 
Teaching Method, External 
comment og Exam ellers ingen 
ændringer.  

Godkendt 

Master Thesis 

B530010301 (54828) 

Kun en redaktionel ændring med 
ny fagansvarlig ellers ingen 
ændringer. 

Godkendt 

Master Thesis (first part)  
B530016301 (49404) 

Enkelt redaktionel justering under 
eksamen ellers ingen ændringer. 

Godkendt 

Topics in Environmental and 
Resource Management 
(53337) 

Ny fagansvarlig ellers ingen 
ændringer. 

Godkendt 
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ERM   

Fagtitel  Kommentar fra 
fagansvarlig/administrationen 

Studienævnets beslutning  

Water Treatment  
B530013301 (52562) 

Enkelt redaktionel justering under 
eksamen ellers ingen ændringer. 

Godkendt 

 
 
Fagbeskrivelserne på Mat-Øk blev godkendt uden kommentar.  
 

BSc. Scient.Oecon (Mat-Øk)   

Fagtitel  Kommentar fra fagansvarlig Studienævnets beslutning  

Mathematical Microeconomics Ingen ændringer Godkendt 

Bachelorprojekt Sproglige justeringer Godkendt 

 
Cand. Scient. Oecon    

Fagtitel  Ændringer Studienævnets beslutning  

Kandidatspeciale Sproglige justeringer Godkendt  

 
 
Ikke alle fagbeskrivelser på Økonomi og MMA blev godkendt. Det blev besluttet, at de fagbeskrivelser, 
der ikke blev godkendt, skal retur til fagansvarlig for afklaring og skal derefter behandles på næste 
studienævnsmøde. 
 

MMA   

Fagtitel  Kommentar fra 
fagansvarlig/administrationen 

Studienævnets beslutning  

Economic Anthropology Ændring under eksamensform. Ny 
fagansvarlig: Søren Askegaard. 

 

Godkendt. 

Marketing and Strategic 
Communication 

Ændringer under formål og sigte. Godkendt 

Perspectives on Development Ingen ændringer Godkendt 

Social and Economic Statistics  Der er sendt en opklarende 
mail til fagansvarlig. Ikke 
godkendt. Behandles på 
næste SN-møde.  
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MMA   

Fagtitel  Kommentar fra 
fagansvarlig/administrationen 

Studienævnets beslutning  

Anthropological Fieldwork 
Methods 

Ændringer under målbeskrivelse – 
færdigheder. 

Godkendt 

Business Anthropology Ingen ændringer Godkendt  

Global Consumer Cultures Ingen ændringer Godkendt  

Perspectives on Law and 
Society 

Ingen ændringer Godkendt  

Seminar Nyt fag Godkendt  

Bachelor thesis Ændringer under målbeskrivelse Godkendt  

Valgfag 6. semester  Der forventes at komme en 
oversigt over valgfag, som 6. 
semesterstuderende kan 
vælge i mellem. Oversigten 
over valgfag vil blive 
behandlet på næste 
studienævnsmøde 

 
BSc. Oecon    

Fagtitel  Kommentarer fra fagansvarlig Studienævnets beslutning  

International økonomi Ændringer under 
målbeskrivelse, litteratur, 
arbejdsbelastning, 
eksamensform.  

Delprøve 1 med eksamen i 
MyEconlab fjernes, jf. fakultets 
regler på området.  

 

Der er sendt en opklarende 
mail til fakultet samt SFEO. 
Ikke godkendt – behandles på 
næste studienævnsmøde.  

Der skal være 
overgangsordning i forhold til 
den fjernede delprøve 1 i 
forhold til MyEconlab.  

 

Makroøkonomisk analyse Ingen ændringer Godkendt 

Statistik  Ændringer under 
eksamensform, samt små 
justeringer.  

 

Godkendt 

Strategy and Markets Ingen ændringer Godkendt 

Regnskab Ændringer under 
undervisningssprog 

Godkendt 
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BSc. Oecon    

Fagtitel  Kommentarer fra fagansvarlig Studienævnets beslutning  

Welfare Economics and Tax 
Policy 

Ændringer under formål, 
indhold, målbeskrivelse, 
arbejdsbelastning, censurform, 
ny eksamensform. 

Fagansvarlig ønsker derudover 
at ændre fagets titel.  

 

Ikke godkendt. Der er sendt en 
opklarende mail til fagansvarlig. 
Behandles på næste 
studienævnsmøde. 

Studienævnets bemærkning til 
ændring af fagtitel: 
Ændringen kan ikke godkendes 
fra foråret 2020. 
Men kommer med i den nye 
studieordnings reform, som 
studienævnet er i gang med i 
forhold til BSc. Oecon.  

Strategy and Management Fagansvarlig har anmodet om 
en ændring i eksamensformen 
fra skriftlig stedprøve til 
mundtlig eksamen. Som 
konsekvens heraf fjernes 
delprøve 1.   

Der ønskes også samlæsning 
med BM-faget Strategy i foråret 
2020 og 2021. Sproglige 
justeringer 

Godkendt. 

Der skal være 
overgangsordning i forhold til 
den fjernede delprøve.  

 

Econometrics II Ændringer under indhold, 
målbeskrivelse – viden. 

Godkendt 

Bachelorprojekt Mindre justeringer under formål 
og sigte og uddybende 
information.  

Godkendt 

Registeranalyse Lille rettelse under indhold Godkendt 

 
 
 

Cand.oecon   

Fagtitel  Ændringer Studienævnets beslutning  

Advanced Economic Evaluation Ændringer under 
undervisningsform, 
arbejdsbelastning,  

Godkendt  

Advanced Health Economics Ændringer under 
undervisningsform, 
arbejdsbelastning, 
eksamensform. 

Ikke godkendt. Der er sendt en 
opklarende mail til fagansvarlig. 
Fagbeskrivelsen bliver 
behandlet på næste 
studienævnsmøde.  
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Cand.oecon   

Fagtitel  Ændringer Studienævnets beslutning  

 

Advanced Game Theory Ingen ændringer Godkendt  

Asset Pricing Ingen ændringer Godkendt  

Corporate FinTech Ingen ændringer Godkendt  

Dynamic Asset Allocation Små sproglige justeringer.  

 

Ikke godkendt. Der er sendt en 
opklarende mail til fagansvarlig. 
Fagbeskrivelsen vil blive 
behandlet på næste 
studienævnsmøde.  

Economic Growth Afventer fagansvarlig. Ikke godkendt.  

Financial Model Implementation 
and Practice 

Afventer fagansvarlig. Ikke godkendt.  

Industrial Organization Ændringer under formål og 
sigte, målbeskrivelse – viden, 
eksamensform  

Ikke godkendt. Der er sendt en 
opklarende mail til fagansvarlig. 

Project-oriented study 
(Traineeship 10 ECTS) 

Ingen ændringer Godkendt.   

Project-oriented study 
(Traineeship 20 ECTS) 

Ingen ændringer 

Fagansvarlig havde en 
anmodning til studienævnet om 
enten at ikke udbyde en 20 
ECTS-version, eller at den 
bliver udbudt i forbindelse med 
et udlandsophold.  

Ikke godkendt.  

Fagansvarlig kigger på faget 
igen.  

 

Real Options and Managerial 
Incentives to Invest 

Ingen ændringer Godkendt  

Seminar in Economics or 
Mathematics-Economics (10 
ECTS) 

Ingen ændringer Godkendt  

Seminar in Economics or 
Mathematics-Economics (2,5 
ECTS) 

Ingen ændringer Godkendt 

Seminar in Economics or 
Mathematics-Economics (5 
ECTS) 

Ingen ændringer Godkendt  

Topics in Finance Ændringer under formål og 
sigte, indhold, målbeskrivelse, 
målbeskrivelse-viden, 
målbeskrivelse-færdigheder, 
målbeskrivelse-kompetencer, 

Godkendt  
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Cand.oecon   

Fagtitel  Ændringer Studienævnets beslutning  

litteratur, arbejdsbelastning, ny 
eksamensform, ny fagansvarlig. 
Ny fagansvarlig: Alexander 
Schandlbauer  

Master Thesis Ingen ændringer Godkendt  

 
 

b. Godkendelse af Talentfagbeskrivelsen i Entrepreneurship – Studienævnet godkendte 
Talenfagbeskrivelsen i Entrepreneurship uden bemærkninger. 
 

c. Ændring i litteratur i Introduction to Globalization E19 – studienævnet godkendte anmodningen om 
ændring af litteratur.  

 
 

7. Studieordninger (fast punkt) 
a. Fremlæggelse af ny studieordning for BSc. Oecon – arbejdsgruppen bestående af Christian 

Kronborg, Paul Sharp og Mikkel Skamris Jensen havde et udkast til ny studieordning for BSc. Oecon 
med virkning fra september 2020, som blev fremlagt på studienævnsmødet. Man ønsker at 
bibeholde de to linjer, der er på uddannelsen, hvor de to første semestre bliver identiske på begge 
linjer.  
Der er et ønske om at indføre et udlandsophold på 5. semester. Studerende, der ønsker at blive på 
SDU skal have  
mulighed for at vælge 20 ECTS-valgfag samt er der et ønske om at disse studerende skal have et 
10 ECTS obligatorisk fag. 

 
Studieordningen blev ikke godkendt på dette møde, da der stadig mangler afklaring på nogle 
elementer, der skal indgå i studieordningen.  
 

b. Mindre rettelse til ERM studieordning gældende fra 01.09.2019 – studienævnet godkendte 
ændringen.   
 

 
8. Censorrapporter (lukket punkt) 

Bemærkningerne blev taget til efterretning. 
 
9. Dispensations- og meritsager (lukket punkt) 

 

Liste over dispensations-/meritansøgninger – Studienævnsmøde 17. september 2019 
Nr.  Journalnr. Ansøgning om:  Godkendt/afslag:  
1 19/64387 Dispensation til afmelding af fag Udsat 
2 19/64161 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Delvis godkendt 
3 19/64227 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
4 19/64221 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Afslag 

5 19/64168 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Afslag 
6 19/59148 Startmerit Afslag 
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7 19/64447 Startmerit Afslag 
8 19/64446 Startmerit Afslag 
9 19/64232 Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist Afslag 
10 19/64250 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Afslag 
11 19/64228 Dispensation til annullering af eksamenstilmelding Afslag 
12 19/64405 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis godkendt 
13 19/59116 Startmerit Delvis godkendt 
14 19/59152 Startmerit Delvis godkendt 
15 19/59151 Startmerit Delvis godkendt 
16 19/59147 Startmerit Delvis godkendt 
17 19/60312 Startmerit Delvis godkendt 
18 19/64173 Startmerit Delvis godkendt 
19 19/64180 Startmerit Delvis godkendt 
20 19/64050 Startmerit Delvis godkendt 
21 19/64176 Startmerit Delvis godkendt 
22 19/64238 Startmerit Delvis godkendt 
23 19/64241 Startmerit Delvis godkendt 
24 19/64449 Startmerit Delvis godkendt 
25 19/64419 Godkendelse af merit Udsat  
26 19/64235 Dispensation til særlige prøvevilkår Delvis godkendt 
27 19/59118 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
28 19/64369 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
29 19/65702 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
30 19/64239 Startmerit Godkendt 
31 19/64511 Startmerit Godkendt 
32 19/59086 Startmerit Godkendt 
33 19/64236 Godkendelse af studieprogram Godkendt 
34 19/64246 Godkendelse af studieprogram Godkendt 
35 19/65085 Godkendelse af studieprogram Godkendt 
36 19/64248 Dispensation til individuel studieaktivitet Godkendt 
37 19/64243 Dispensation til individuel studieaktivitet Godkendt 
38 19/64453 Dispensation til udsættelse af afleveringsfristen Godkendt 
39 19/64510 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
40 19/64170 Dispensation til udsættelse af førsteårsprøven Godkendt 
41 19/64234 Dispensation til udsættelse af førsteårsprøven Godkendt 
42 19/64219 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
43 19/64177 Godkendelse af studieprogram Godkendt 
44 19/64222 Dispensation til udsættelse af førsteårsprøven Godkendt 
45 19/64217 Godkendelse af studieprogram Godkendt 
46 19/64230 Godkendelse af studieprogram Godkendt 
47 19/64231 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
48 19/64245 Godkendelse af studieprogram Godkendt 
49 19/64407 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
50 19/64403 Godkendelse af studieprogram Godkendt 
51 19/64400 Godkendelse af studieprogram Godkendt 
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52 19/64478 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
53 19/64485 Forhåndsgodkendelse af merit Godkendt 
54 19/64754 Godkendelse af studieprogram Godkendt 
55 19/64179 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Udsat 
56 19/64642 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Afslag 
57 19/64163 Godkendelse af studieprogram Afventer 
58 19/59104 Startmerit Delvis godkendt 
60 19/59079 Startmerit Delvis godkendt 
61 19/64862 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Delvis godkendt 
62 19/64864 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Delvis godkendt 
63 19/66465 Forhåndsgodkendelse af merit Delvis godkendt 
64 19/66461 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Godkendt 

 

Liste over formandsbehandlede/administrativt behandlede sager, september 2019 
Nr.  Journalnr. Ansøgning om:  Godkendt/afslag:  

65 19/59104 Startmerit Godkendt 
66 19/59079 Startmerit Godkendt 
67 19/64862 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Godkendt 
68 19/64864 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Godkendt 
69 19/64164 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Godkendt 
70 19/64175 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Godkendt 
71 19/64225 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Godkendt 
72 19/62811 Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist Godkendt 
73 19/63214 Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist Godkendt 
74 19/63598 Dispensation til annullering af dansk forhåndsmerit Godkendt 
75 19/60795 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
76 19/62473 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
77 19/63204 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
78 19/63216 Dispensation til yderligere eksamensforsøg Godkendt 
79 19/62768 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
80 19/62744 Dispensation fra regel i fagbeskrivelse Godkendt 
81 19/63238 Dispensation til eksamen i udlandet Godkendt 
82 19/59055 Forhåndsgodkendelse af alternative SDU-fag Godkendt 
83 19/62428 Dispensation til annullering af eksamenstilmelding Godkendt 
84 19/62807 Dispensation til annullering af dansk forhåndsmerit Godkendt 

 
10. Meddelelser 

a) Indkaldelser og referater fra diverse møder 
b) Høring vedr. ændring af eksamensform – Market Design 
c) Formandsbehandlet: Ændring i fagbeskrivelsen Market Design under censurform 
d) Formandsbehandlet: Ændring i fagbeskrivelsen Introduction to Globalization 
e) Tidsplan for afvikling af SSP 2019 
f) Referat fra Campusorganmøde 21. august 2019 i Esbjerg 
g) Godkendelse af eksamensplaner samt reeksamensplaner - ERM 
 
Der var ingen bemærkninger til meddelelserne. 
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Meddelelser udover dagsorden 

1) Formandsbehandlet: Ændret i fagbeskrivelsen Philosophy of Science 
2) Vedr. tilbud om ekstraordinær omprøve i Finansiering /Introduktion til Finansiering / 

Finance / Corporate Finance – Alle byer - CKA informerede studienævnet om 
baggrunden for hvorfor dette tilbud - §21 

 
Ad 10. 2) Lars Ravn-Jonsen spurgte til, om han kan se det svarbrev, som fakultet har 
modtaget fra ankenævnet vedr. eksamens klager i finansieringsfagene.  
 
Da Christian Kronborg er på kursus d. 8. oktober, hvor studienævnet afholder sit næste 
møde, skal mødet flyttes. Ny mødedato bliver d. 2. oktober 2019, kl. 11.00 i stedet.   
 
Paul Sharp ønskede at punkterne om ny studieordning på BSc.Oecon samt studiestart på 
MMA kom på dagsorden til næste studienævnsmøde.  
 
 
Lise Abrahamsen deltog i mødet under behandlingen af pkt. 6 og forlod mødet kl. 13.45 
 
Camilla Maria Lindskov forlod mødet kl. 14.00 
 
 
Mødet sluttede kl. 15.10. 
 
 

 

Christian Kronborg  Mona Maoued 
Studienævnsformand  Studienævnssekretær 
 


