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Indkaldelse og dagsorden til studienævnsmøde i Aarhus University 

School of Science  

 
 
 

 

Der indkaldes hermed til møde 6-2015 i Studienævnet for Aarhus University School 

of Science mandag den 25. januar 2016 i lokale 1520-732, kl. 14.00 -16.00.  

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Specialekontrakter – frister og procedurer 

 

3. Fremdriftsreformen  

 

4. Godkendelse af formkrav på bachelorprojekt i fysik. (Se venligst neden for samt 

det vedhæftede bilag 30 Bachelorprojekt_fysik_final) 

 

5. Eventuelt  

  

 

 

Med venlig hilsen 

Mads Faurschou Knudsen 

Formand for studienævnet 
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 Vi har modtaget nedenstående fra Allan Hvidkjær Sørensen, Institut for fysik og 

astronomi. 

  
Efter nedenstående diskussion 11-12. ds er IFAs reviderede guide blevet godkendt i IFAs 

uddannelsesudvalg. Guiden er vedhæftet til orientering. Vedr. begrænsning i omfang står 

der (som også citeret 11/11): 

 

"Det anbefales at bruge en enkel typografi i rapporten. Skrifttypen skal vælges, så tek-

sten er let læselig (eksempelvis størrelse 11 eller 12 på A4 papir). Det anbefales at skrive 

teksten hen over hele sider i stedet for at bruge to spalter. Skriftstørrelse, linjeafstand og 

marginer skal vælges således, at en side, der kun indeholder tekst, maksimalt består af 

2400 tegn inklusiv mellemrum. En rapport må ikke overskride 30 sider fraregnet forside, 

indholdsfortegnelse og litteraturliste. Eventuelle bilag, der overskrider 30 sider, kan ikke 

forventes inkluderet i bedømmelsen." 

 

I kursusbeskrivelsen http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/58759/ vil vi 

liste guiden under punktet "litteratur", og under bemærkninger til eksamensform ændres 

"En skriftlig rapport over det udførte arbejde" til "En skriftlig rapport på maksimalt 30 si-

der over det udførte arbejde".  Under "Timer - Uge - Periode" nævnes endvidere, at der 

holdes en fælles indledende forelæsning ved semesterstart for alle tilmeldte til BSc-

projekt fysik. (Den indledende forelæsning vil selvfølgelig nævne guiden og sidebe-

grænsningen blandt meget andet.) 

 

Vi vil gerne bede studienævnet om grønt lys til ovenstående, som skal gælde fra og med 

næste semester.  

 

v.h. Allan 

http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/58759/

