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STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Referat af 11. studienævnsmøde  

 

 
Tidspunkt: torsdag d. 4. december, kl. 11-15 

Sted: D120/2113-252 

 

Deltagere 

Medlemmer: 

Henrik Vase Frandsen, (Pædagogisk filosofi), Lars Holm (Pædagogisk antropolo-

gi), Pia Bramming (Uddannelsesvidenskab), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didak-

tik uddannelserne), Tomas Højgaard (Generel pædagogik), Marianne Høyen 

(MALLL og Pædagogiske sociologi), Jeanette Magne (Masteruddannelse), As-

bjørn Sørensen, (Pædagogisk antropologi), Rikke Friis (Pædagogisk psykologi), 

Camilla Kurell (Uddannelsesvidenskab), Anne Krogsgaard Nielsen (Pædagogisk 

filosofi) 

 

Observatører:  

Heidi Rosengren (Generel pædagogik), Kira Vinberg (MALLL og Pædagogisk so-

ciologi), Benita Schmidt (Didaktikuddannelserne)  

  

Tilforordnede: 

Eva Silberschmidt Viala, Studieleder, Sissel Rendrup Johansen, Studiechef 

Søren Fransén, Uddannelseskonsulent 

 

Gæster: Karen B. Petersen (Campus Aarhus), Morten Jacobsen og Dorte P. Kri-

stensen (VEST) 

 

Adm.: Pernille Munkebo Hussmann, Stine Birk Nissen, Merete Justesen 

 

Afbud: Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi) 

 

 

Indledende 

 

a. Godkendelse af dagsorden 

Formanden ønsker tilføjet to punkter; orientering om valg (sættes på mel-

lem punkt 1h og 1i) samt hvad studienævnsmødet i januar skal bruges til 

(sættes på som punkt 3e). 

Efter anmodning flyttes beslutningspunkterne op før diskussionspunkterne. 

 

Henrik Vase Frandsen gjorde opmærksom på, at han netop er udnævnt til 

afdelingsleder, og dermed har personaleansvar. Pia Bramming er ligeledes 

udnævnt til afdelingsleder. Henrik Vase Frandsen mener det er uheldigt, 

når ledere sidder i studienævnet. Situationen ændres dog februar 2015, 
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hvor det nye studienævn tiltræder. Det blev foreslået, at afdelingslederne, 

som jo oprindeligt er valgt til nævnet, deltager men undlader at stemme i 

sager, der vedrører ledelse. 

Lars Holm mener, at afdelingsledere i studienævnet bør have observatør-

status.  

1. Meddelelser/orientering 

 

a. Studieleder 

 Indstilling af studieleder til dekanen: Det er på de to øvrige institutter blevet be-

sluttet, at det skal være det afgående studienævn, som indstiller den kommen-

de studieleder til dekanen for at sikre sammenhæng og kontinuitet på uddan-

nelsesområdet og mellem institutterne. Eva Viala, som overtog studieleder-

funktionen efter Søs Bayer, har endnu 1 år tilbage af sin funktionsperiode. Der-

for skal studienævnet på deres næste møde besluttet om det vil indstille Eva til 

studieleder for en kommende tre årig periode, eller om man vil lade det nye 

studienævn tages stilling om et år, når udpegningsperioden udløber. 

 Anne Marie Eskerod har kørt kurser for studerende på IUP. Hvor kan man 

lægge informationer om den slags tilbud for at sikre, at alle studerende får in-

formationen? Det er uddannelsesledernes ansvar, at få det kanaliseret ud i 

fagmiljøet/til modulansvarlige, mens studiesekretærerne eventuelt kan lægge 

det på BlackBoard.  

 Det akademiske kvarter: på Trøjborg bruger man, i lighed med IUP i Emdrup, 

ikke det akademiske kvarter. Dette giver nogle praktiske problemer, når andre 

uddannelser underviser på Trøjborg. Det er nu besluttet, at indføre det akade-

miske kvarter på Trøjborg, så al undervisning i fremtiden skal starte kvart over. 

 Søren Fransén har fået rykket fristen for afrapportering af 2014- midler (bl.a. 

SMU midler). 

Uddannelseskonsulenten efterlyser endvidere et par VIP og studerende til 

hjælp med at gennemgå og revidere instituttets hjemmeside. 

 

b. Studienævnsformand 

Høring om karakterskala og anden bedømmelse – bilag 1 

Høringssvar fra Danske Universiteter vedrørende afskaffelse af supplering 

– bilag 2 

Høringssvar over samlelov 4 om obligatorisk digital selvbetjening – bilag 3 

Optag på IUP’s kandidatuddannelser – henvendelse til Dekanatet – bilag 4 

Henvendelse til Arts Prodekan – dansk  

 

 Høring om ny fælles karakterbekendtgørelse: studienævnet har ikke været 

hørt, da det ikke vurderes at have betydning for AU. Høringssvaret er udsendt 

til orientering. 

 Vedr. overgangsordning for supplering: det er tidligere vedtaget, at professi-

onsbachelorer ikke længere kan supplere deres adgangsgivende uddannelse 

med henblik på at kvalificere sig til optag på en kandidatuddannelse. Ministeri-
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et har imidlertid vedtaget en overgangsordning, således at universitetet frem til 

2016 kan tage supplerende aktiviteter med i vurderingen af ansøgere til ud-

dannelserne. Dette bevirker, at formuleringen om relevansbeskrivelserne skal 

rettes til. Studieleder og studiechef sørger for dette. 

Det blev bemærket, at man ligeledes bør se på studieordningernes formulering 

om, at universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene, 

hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende forudsætninger. 

 Høring om samlelov: studienævnet har ikke været hørt, da det ikke vurderes at 

have betydning for AU. Høringssvaret er udsendt til orientering. 

 Formanden har rettet henvendelse til prodekanen for uddannelse vedr. optag. 

IUP oplever hvert år, at pladserne på uddannelser med adgangsbegrænsning 

ikke fyldes op, og at man samtidigt afviser kvalificerede ansøgere. Prodekanen 

har svaret, at der er nedsat en arbejdsgruppe, som netop skal se på denne 

problematik. 

 Formanden har sammen med uddannelsesleder på Pædagogisk antropologi 

rettet henvendelse til prodekanen for uddannelse vedr. dennes hyrdebrev i for-

hold til studieordningers formulering om undervisning på dansk/engelsk. Bre-

vets formulering dækker ikke over, at undervisning altid skal kunne udbydes på 

både dansk og engelsk. Derimod er det tanken at sikre, at der altid kan under-

vises på engelsk, også selvom en uddannelse ikke er udbudt som international 

uddannelse. Det fremgår ikke af prodekanens svar, hvad der konkret skal skri-

ves ind i studieordningerne i den forbindelse. Nævnet mener, at de nuværende 

formuleringer om, at der på dele af studiet kan forekomme undervisning på en-

gelsk er dækkende. 

 

c. Næstformand 

 Anne Krogsgaard har været til husmøde vedr. forbedring af studiemiljøet på 

Trøjborg. Der er afsat 42.000 kr. til skillevægge og oprettelse af arbejdspladser 

til studerende etc.  

 De studerende i studienævn og UFU’er har været meget oprørte over konstitu-

erede institutleders beslutning om, midt i valgprocessen, at præcisere reglerne 

for valg. Dette er sket på bagrund af henvendelse fra VIP’ernes tillidsrepræ-

sentant, uden involvering af de studerende. De studerende har rettet henven-

delse til blandt andre dekan Johnny Laursen. 

 Anne Krogsgaard skal til møde med studerende fra AU’s bestyrelse i forbindel-

se med valg, og andre ting, som studerende eventuelt bør være opmærksom 

på. 

 

d. Studiechef 

Status på specialebedømmelsesproces 

Campuschef 

 Specialebedømmelsesprocessen: AU studier har arbejdet videre med proces-

sen for specialer på baggrund af studieleders tidligere fremsendte udkast. Fra 

1. januar bliver det sådan, at kontrakterne træder i kraft i umiddelbar forlæn-
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gelse af hinanden. Således vil 2. kontrakts 3 måneders periode påbegyndes 

dagens efter 1. specialekontrakts udløb. Den studerende har herefter 14 dage 

til at få godkendt den ændrede opgaveformulering. 

Endvidere kan de studerende 4-6 uger før aflevering meddele endelig opgave 

formulering med henblik på at udpege censor så hurtigt som muligt og dermed 

sikre en hurtig bedømmelse. 

Endelig bortfalder de skriftlige specialeudtalelser, og man går over til registre-

ring af specialekarakterer via VIP STADS. 

 

Det blev foreslået, at studerende i forbindelse med meddelelse af endelig op-

gaveformulering, ud over endelig titel, også skriver endelig problemformulering, 

teori og metode samt nogle nøgleord for specialet. Det er svært at udpege 

censor alene på baggrund af titel/opgaveformulering. Formen bliver brugt på 

Pædagogisk sociolog og fungerer godt. 

Studiechef laver et udkast om de nye retningslinjer og sender til alle uddannel-

sesledere og specialekoordinatorer. 

De studerende vil, når de modtager godkendt specialekontrakt fra administrati-

onen, blive gjort bekendt med de nye retningsliner. 

Studieleder sørger for at meddele retningslinjerne i et nyhedsbrev. 

De studerende udtrykte bekymring i forhold til godkendelse af ændret opgave-

formulering inden for 14 dage. Hvordan forholder man sig, hvis det ikke er mu-

ligt at få fat i vejleder/specialekoordinator – eksempelvis fordi de er på ferie, 

når 2. specialekontrakt træder i kraft? 

Det blev foreslået, at man på kontrakten bløder formuleringen op til, at kontrak-

ten så vidt muligt skal godkendes inden for 14 dage. 

 Campuschef-funktionen i Emdrup er nedlagt, så Per Lindblad fra det nye år ik-

ke længere er campuschef. Administrationschef, Ole Jensen er i dialog med 

den administrative ledelse om, hvordan det fremtidige set-up på IUP skal se 

ud. 

 Der er i AU Studier nedsat en arbejdsgruppe om studiefremdriftsreformen, som 

arbejder med på forhånd at tage højde for nogle af de udfordringer, som frem-

driftsreformen forventes at give, særligt i forhold til studerende, der er påbe-

gyndt uddannelsen før reformens ikrafttræden. 

 Syllabus lokalebooking: man har kørt et pilotprojekt for foråret 2015, hvor loka-

lerne er fordelt inden undervisningsplanerne var færdige og godkendte. Over-

ordnet set er det gået godt, om end der har været nogle lokaleændringer efter-

følgende. AU Studier skal nu tage stilling til, hvilket princip man fremover 

booker lokaler ud fra. 

 I forlængelse af problemanalysen er administrationschef, Ole Jensen, i dialog 

med alle institutter på ARTS om fremtidig organisering – der blev afholdt møde 

med IUP den 3. december 2014. 

 

e. AU Studier 

Intet til dette punkt. 
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f. Vejledning og studieinformation (VEST) 

 

VEST har som noget nyt afholdt årgangsmøder. Rammerne for møderne har 

været løse, hvilket har bevirket, at de studerende har henvendt sig med alt 

vedr. deres uddannelse lige fra undervisning til studiecentrets åbningstid mv. 

Referat fra møderne er sendt til UFU’erne. 

Det blev foreslået, at man i fremtiden inviterer de uddannelseslederne til at del-

tage i den sidste time af mødet. 

Studieleder påpegede, at studienævnet bør se på, om der er de nødvendige 

kanaler for de studerende i forhold til at blive hørt da VEST opnår vigtige in-

formationer fra studerende, som (også) burde gå gennem UFU og studienævn, 

som er de organer, hvor de studerende har en formaliseret stemme, og konkret 

har mulighed for at agere. 

 

Årgangsmøderne er ikke tænkt som en evaluering, men en måde at tage pul-

sen på, hvor de studerende er på netop det tidspunkt i uddannelsen. Det er 

tænkt som et led i at forbedre studiemiljøet. 

 

g. Om implementering af Blackboard, februar 2015 

v. Marianne Høyen & Sissel R. Johansen 

Mail rundsend 

 

Der kommer nyt BlackBoard fra foråret 2015. Hvilken betydning har det? 

Formanden har rettet henvendelse til supporten for at høre, om det nye 

BlackBoard er testet og har fået et svar i retning af, at basisfunktionerne 

fungerer, men eksempelvis digital aflevering er ikke tilstrækkeligt teste til, 

at man som uddannelse kan sætte sin lid til, at det fungerer. Man bør med 

andre ord ikke benytte de mere avancerede systemer i BB endnu, uden at 

sikre, at der er alternativer i tilfælde af nedbrud. 

Efter planen træder det nye digitale afleveringssystem i kraft i 2016. 

Der er mulighed for kurser i det nye BlackBoard. 

 

h. Om studenterindflydelse og demokrati til nye SN/UFU medlemmer - på 

studenterside v. Marianne Høyen 

Bilag 5 

 

Det blev på studienævnsseminaret sidste år aftalt, at der skulle laves en pjece 

til nye studerende i studienævn og UFU’er som en introduktion til AU’s organi-

sering mv. Det fremsendte bilag er et bud på en sådan pjece. 

Studieleder gjorde opmærksom på, at pjecen skal revideres i forhold til den 

nye institutstruktur med udpegelsen af afdelingsledere. Endvidere bør man 

præcisere, hvordan valg til UFU og valg til SN forholder sig til hinanden. 
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Valg til studienævn: valget er overstået. På Pædagogisk sociologi var der 

kampvalg på VIP-siden. Resultatet er, at Marianne Høyen ikke fortsætter i 

studienævnet. Derudover går de udpegede afdelingsledere, Henrik Vase 

Frandsen og Pia Bramming ud af studienævnet. 

Det samlede studienævn udtrykte ærgrelse over, at Marianne Høyen ikke fort-

sætter i nævnet. 

 

Der er ikke valgt en studienævnsrepræsentant for Didaktik, da det ikke lykke-

des at fremsende opstillingslisten til rette instans i tide. 

Uddannelsesleder for didaktik opfordrede til, at de to didaktikstuderende gives 

mulighed for at deltage i studienævnet på lige fod med de valgte studerende – 

dog uden at have stemmeret. Dette tilsluttede nævnet sig. 

Uddannelseskonsulenten tager kontakt til de to studerende og inviterer dem til 

det planlagte studienævnsseminar. 

 

i. Studienævnsseminar 5.-6- februar 2015  

 

Studieleder anførte, at seminaret igen bør være for både det afgående og det 

tiltrædende studienævn. Det bør endvidere diskuteres, om og hvordan VEST 

og AU Studier eventuelt deltager. 

Det blev anført, at seminaret, som er planlagt til den 4. og 5. februar, ligger 

midt i semesterstarten, hvilket gør det svært for flere VIP’er at deltage.  

 

Der blev spurgt til, om der kunne være et problem i, at en del af det afgående 

studienævn nu er afdelingsledere. 

Det blev på den baggrund forslået at alle afdelingsledere deltager i studie-

nævnsseminar, da det er vigtigt at afdelingslederne ved, hvad der foregår på 

uddannelsessiden - eventuelt kunne alle afdelingsledere inviteres til at deltage 

i enkelte dele af seminaret. 

De studerende er ikke interesserede i afdelingsledernes deltagelse, da det tip-

per magtbalancen mellem VIP og studerende. 

 

Nævnet vedtog at nedsætte en arbejdsgruppe, som har til opgave at lave et 

program for seminaret. 

Indtil videre er følgende emner foreslået; forholdet mellem kandidatuddannel-

ser og masteruddannelser og hvidbog. 

Det blev bemærket, at man på nævnets seminar i foråret blev enige om, at 

man på et kommende seminar skulle følge op på spørgsmålet om eksamen i 

forhold til ECTS-vægt på tværs af uddannelserne. 

Ud fra det endelige program besluttes det, hvem der inviteres til at deltage. 

 

Arbejdsgruppen består af Pia Bramming, Kira Vinbjerg, Anna Skyggebjerg, 

Jeanette Magne og Eva Viala. 

 



 

 

    

Side 7/10 

 

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
AARHUS UNIVERSITET 

 

FROKOST 12.30 – 13.00 

2. Diskussionspunkter/status 

 

a. Fakultetsledelsens udspil til fremtidig struktur 

Mail rundsendt, vedlagt som bilag 5a 

 

Antallet af studienævn skal diskuteres, bl.a. i forhold til, om der skal opret-

tes et særskilt studienævn for masteruddannelserne. 

Det forlyder, at de studerende har ændret holdning, og nu ønsker, at de 

eksisterende UFU’er skal gøres til studienævn.  

Denne holdning kommer ikke fra de studerende i studienævnet. Tilsynela-

dende er det en løsning som DSR arbejder for.  

De studerende i nævnet mener tværtimod , at der er noget sundt i at ud-

dannelserne mødes på tværs og har nogle tværgående diskussioner og er-

faringsudvekslinger. 

 

I udspillet kommer fakultetsledelse med forslag til uddannelsesorganiserin-

gen. Nævnet mener, at uddannelsesorganisering bør besluttes på institut-

niveau – ikke i fakultetsledelsen. 

 

Det blev påpeget, at diskussionen om antallet af studienævn bør kædes 

sammen med antallet af UFU’er. 

 

Det blev endvidere anført, at UFU’ernes fremtidige kompetencer er afgø-

rende for ønsket om et særskilt studienævn for masteruddannelser. Ud-

dannelsesleder for master lagde op til, at man ser tiden an i forhold til at 

træffe afgørelse om et eventuelt masterstudienævn. 

 

Nævnet finder, at udspillet er uklart i forhold til, hvem der reelt har kompe-

tencen til at beslutte, men er af den opfattelse, at beslutninger vedr. insti-

tuttet bør træffes på institutniveau.  

 

Nævnet tilslutter sig udspillets forslag 8 og 9, men ønsker længere tid til 

drøftelserne og foreslår en frist, der hedder 1. februar. Nævnet afstår fra, at 

afgive høringssvar i forhold til udspillet øvrige forslag. 

 

B.Forslag om mulighed for feedback ved bortfald af specialeudtalelse  

v. Rikke Friis/ UFU Pædagogisk Pskykologi 

Bilag 6 

 

Det blev kort drøftet, hvem der har beslutningskompetencen i forhold til 

eventuelt at vedtage en mundtlig form for feedback på specialer – især de 

nye arbejdstidsregler taget i betragtning. 

Af hensyn til tiden udsættes punktet til studienævnsmødet i januar. 
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Beslutningspunkter 

a. Godkendelse af studieordninger pr. 1.september 2015 

Uddannelsesvidenskab BA - bilag 7 

Uddannelsesvidenskab KA – bilag 8 

Pædagogisk Filosofi – bilag 9 

Pædagogisk Antropologi –bilag 10 

Pædagogisk Psykologi – bilag 11 

Masteruddannelserne 

 

Processen blev diskuteret. Det er studienævnet der godkender studieord-

ning. Studieleder kan gøre indsigelse i forhold til ressourcer. 

 

Uddannelsesvidenskab: der er tale om ændringer, der ikke udløser nye studie-

ordninger. Ændringerne har været diskuteret i UFU og drøftet med SNUK’eren 

på uddannelsen.  

Det blev anført, at man bør se på modul 6d, hvor refleksionsopgavens omfang 

er det samme uanset antallet af studerende i en gruppe. Eksamen bør gradue-

res efter antallet af studerende. 

Godkendt med ovenstående kommentarer. 

 

Pædagogisk filosofi: planlægger ny studieordning. Ændringer gennemføres 

primært på 3. semester, hvor man ønsker at reducere tre eksaminer til to, Erfa-

ring viser, at en del studerende tager to eksaminer, og gemmer den tredje til 

senere, hvilket forlænger studietiden. 

Forskningsseminaret laves om fra 10 til 20 ECTS, hvoraf 5 ECTS bruges til 

specialeforberedelse som forudsætning for deltagelse i eksamen til 20 ECTS. 

Endelig ønsker man at skære i specialernes omfang samt indføre ’virksom-

hedsspeciale’. 

Kommentar til modul 2: eksamensopgavens omfang på 6-10 sider synes af 

meget lidt, når modulet vægter 15 ECTS. 

Nævnet følger fagmiljøets indstilling, men finder samtidigt at kommentaren gi-

ver anledning til at genoplive diskussionen af eksamensformer i forhold til 

ECTS på tværs af uddannelserne. Dog skal man have in mente, at ECTS er et 

udtryk for et moduls samlede arbejdsbyrde. 

 

Nævnet godkender med en bemærkning om, at uddannelsesleder og studie-

chef afklarer, hvordan det praktisk er muligt at gennemføre de ønskede æn-

dringer. 

 

Pædagogisk antropologi: planlægger ny studieordning, idet der ændres i en 

prøveform, for at de studerende hurtigere kan komme i gang med speciale. 

 

Godkendt under forudsætning af, at administrationen godkender, at det kan 
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administreres. 

 

Pædagogisk psykologi: 

Her er udelukkende få ændringer til modul C, 15 ECTS. Ændringer er udtryk 

for en tilpasning i forhold til, hvad de studerende reelt bedømmes på til den 

mundtlige eksamen. 

Godkendt. 

 

Masteruddannelserne: man ønsker at indføre gruppe eksaminer, hvor den 

mundtlige eksamen også foregår i grupper. 

Godkendt. 

 

b. Godkendelse af studieordningsændringer for kommende eksamenstermin 

(Vintereksamen 2014-2015) og kommende semester forår 2015 

Pædagogisk Sociologi – bilag 13 

Uddannelsesvidenskab – bilag 14, 15 og 16 

 

Pædagogisk sociologi: På Opdragelse og Uddannelse 2 ønsker man at 

indføre undervisningsdeltagelse, i form af en midtvejsøvelse, som forud-

sætning for, at den studerende kan indstille sig til eksamen (synopsis). 

Tanken med dispensationen er, at man vil undgå to store skriftlige opgaver 

i samme semester. 

Godkendt. 

 

Uddannelsesvidenskab: her ønsker man, at alle studerende, uanset stu-

dieordning, kan aflægge eksamen i modul 11 efter bestemmelserne i 2014-

studieordningen.  

Godkendt. 

 

c. Forslag til evalueringspraksis IUP v. Søren B. Fransén 

Bilag 17, 18 og 19 

 

Den nedsatte arbejdsgruppe har efter, at studienævnet godkendte principper-

ne i det tidligere udkast, arbejdet videre. 

Det har hidtil været et bærende princip, at det var op til UFU’erne om de øn-

sker at gennemføre midtvejsevaluering. Dette bør præciseres i det udsendte 

bilag. 

I forlængelse af nævnets beslutning – i forbindelse med grænsekriterier – om 

at der bør være minimum 1 evaluering hvert semester, kunne nævnet beslut-

te, at der skal være en midtvejsevaluering, men at formen er fri. 

Det blev anført, at der i forbindelse med slutevalueringen rejser sig et 

spørgsmål om, hvem der kan pålægge hvem hvilke opgaver. Kan nævnet re-

elt beslutte, at medarbejdere skal udføre bestemte opgaver på et bestemt 

tidspunkt. 
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Endvidere bør det præciseres, om evaluering er en del af undervisningsforlø-

bet (og til hvilken forberedelsesfaktor), eller om evaluering ligger udover un-

dervisningen. 

Afhængigt af formen, kommer man som minimum til at bruge en time på at 

evaluere, hvilket kan ende med at betyde, at mellem 5 og 10 % af undervis-

ningen kommer til at gå med evaluering – såfremt evaluering er den del af un-

dervisningsforløbet. 

Det blev endvidere anført, at evaluering kan være en fin læringsproces, hvis 

det gennemføres på en god måde. Nævnet bør bakke op om evaluering – og-

så for at give uddannelsesleder mandat i forhold til fagmiljøet. 

 

Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at nævnet tidligere har vedtaget princip-

perne for evaluering, og på den baggrund skulle kunne vedtage udkastet, med 

eventuelle justeringer. 

Formanden var dog af den holdning, at for mange principielle spørgsmål er 

uafklarede, og at nævnet derfor ikke kan vedtage udkastet. Endvidere er det 

for sent, i forhold til forårets undervisning, at skulle indarbejde tid til evalue-

ring. 

 

Det blev besluttet, at nævnets medlemmer sender kommentarer til studie-

nævnssekretariatet på mail studienaevn.edu@au.dk, så det bliver klart for ar-

bejdsgruppen, hvad indvendingerne præcist går på. 

Derudover foreslog studieleder, at dokumentet efterfølgende sendes til høring 

i UFU’erne. 

 

d. Godkendelse af undervisningsplaner 

Hver uddannelsesleder skriver status på undervisningsplaner til studienævns-

mailen. Frist fredag den 12. december 2014. (fredag). 

 

4. Eventuelt  
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