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Indkaldelse og dagsorden til studienævnsmøde i Aarhus University 

School of Science  

 
 
 

 

Der indkaldes hermed til møde 4-2015 i Studienævnet for Aarhus University School 

of Science mandag den 5. oktober 2015 i lokale 1520-732, kl. 14.30 -16.30.  

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Optagelse og studiestart 2015 (orientering v. Kim Kusk Mortensen)  

 Studieadministrationen orienterer om status på årets optag og erfaringer fra stu-

diestartsprøven.  

 Studienævnet drøfter, om orienteringen giver anledning til at forberede nye initi-

ativer i forbindelse med optagelse og studiestart i 2016.  

(bilag 26: Studiestartsprøve Science tabel) (Bilag 27: Tal vedr. KOT optag 2015) 

Bilag 28: Tal vedr. Kandidatoptag 2015 - eftersendes) 

 

3. Meddelelser 

 

4. Undervisningsstruktur – fortsat drøftelse af indstilling til fakultetsle-

delsen (bilag 29: Opsamling af synspunkter vedr. forslag til ny undervisningsstruk-

tur). Fra sidste møde er bilag 24 fortsat relevant og medsendes derfor igen. 
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5. Kriterier for forhåndsgodkendelse af merit for kurser taget ved andre 

universiteter. Se venligst input til punktet neden for. 

  

6. Eventuelt  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mads Faurschou Knudsen 

Formand for studienævnet 

 

 

  

  

  
Input fra Birgit Olesen til punkt 5: 
Jeg har på de seneste modtaget ansøgninger om forhåndsgodkendelse af merit for 
fjernunderviste kurser ved danske såvel som udenlandske universiteter. Kursusbe-
skrivelserne har været af blandet kvalitet og jeg har været meget i tvivl om kriterier 
for godkendelse af kurserne. Skal der for eksempel være overvåget eksamen eller 
anden form for dokumentation for kursusevalueringer. Det er muligt at vi fremover 
vil modtage flere at denne type ansøgninger i takt med at udbuddet af fjernundervi-
ste kurser vokser og jeg kunne derfor godt tænke mig en diskussion af mulige fælles 
kriterier for godkendelse af denne type kurser. 

 


