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D A G S O R D E N 
 
0. Godkendelse af dagsorden. 
1. Afgående studienævnsformand orienterer om Studienævnets arbejde. 
2. Overlevering.  
3. Valg af formand for Studienævnet. 
4. Valg af stedfortræder for studielederen. 
5. Valg af næstformand for Studienævnet. 
6. Eventuelt. 
 
 
Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger. 
 
 
Ad pkt. 1. Afgående studienævnsformand orienterer om Studienævnets arbejde. 
 
Preben Bertelsen orienterede. 
 
 
Ad pkt. 2. Overlevering. 
 
Som bilag til mødet var udsendt mødeplan for foråret samt huskeliste med endnu ikke afslut-
tede opgaver. 
Studielederen orienterede derefter om instituttets økonomiske situation og hvilken betydning, 
det har for Studienævnets arbejde. Den dårlige økonomiske situation skyldes, at en del af 
midlerne nu bindes i rektors og dekanens puljer. 
Studielederen havde umiddelbart før studienævnsmødet deltaget i studieledermøde på Kalø 
Vig, og havde ved denne lejlighed forhandlet sig til 1 mill. fra globaliseringsmidlerne øre-
mærket til forbedring af uddannelsen. 
 



For at forbedre instituttets indtjening er det besluttet at øge optaget på bacheloruddannelsen 
med 50 til et optag på 215 studerende. En af konsekvenserne heraf vil være, at det ikke læn-
gere er muligt at være i auditoriet her i Nobelparken, dvs. vi skal låne auditorier hos andre 
institutter.  
 
Derudover bliver det nødvendigt at ”slanke” studieordningerne, og i denne sammenhæng skal 
der især ses på eksamensudgifterne.  
 
 
Ad pkt. 3. Valg af formand for Studienævnet. 
 
Preben Bertelsen blev valgt som formand for Studienævnet. 
 
 
Ad pkt. 4. Valg af stedfortræder for studielederen. 
 
Henrik Høgh-Olesen blev valgt som stedfortræder for studielederen. 
 
 
Ad pkt. 5. Valg af næstformand for Studienævnet. 
 
Benjamin Graneberg blev valgt som næstformand for Studienævnet. 
 
 
Ad pkt. 6. Eventuelt. 
 
Studienævnets sammensætning - Valggruppe I: 
Mikael Thastum er i perioden 1. februar – 26. juni 2008 på studieophold i Australien. 
Jette Fog går på pension med udgangen af marts 2008. 
 
I perioden 1. februar – 31. marts indtræder 1. suppleanten Dion Sommer i stedet for Mikael 
Thastum. 
 
Pr. 1. april ved Jette Fogs fratræden indtræder Dion Sommer som permanent medlem af Stu-
dienævnet. 
 
I perioden 1. april – 26. juni 2008 indtræder 2. suppleanten Thomas Nielsen i stedet for Mi-
kael Thastum. 
 
Udsendelse af dagsorden. 
På opfordring fra de studerende lovede studielederen, at dagsordenen så vidt muligt vil blive 
udsendt fredag før mødet. Forslag til dagsordenspunkter skal således være studienævnsse-
kretæren i hænde senest torsdag for mødet. 
 
Studienævnet overgik umiddelbart herefter til 1. ordinære møde. 
 

Preben Bertelsen/ 
   Ingelise Rasmussen 
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