
 
 

 
 

 Science and Technology 
Aarhus Universitet 
Ny Munkegade 120 
8000 Aarhus C 

Fax: 87152068 
E-mail: mail@science.au.dk 
http://www.science.au.dk/ 

 

Studieadministrationen ST 
 
Bente Mattsson 
 
Afsnitsleder 
 
Dato: 13. marts 2012  

 
 
Direkte tlf. :  87 15 20 85 
Mobiltlf. :  28 99 25 94 
E-mail: bm@science.au.dk 
 
Afs. CVR-nr.: 31119103 
Reference: bm 

 
 
Side 1/3 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Til medlemmerne af  
Studienævnet for Aarhus School of Science: 
 
Michael Schwartzbach 
Birgit Olesen 
Hanne Birgit Schiøtt 
Tinna Ventrup Stevnsner 
Michael Hassing Kristensen 
Jens Carsten Jantzen 
Mads Kristian Warming  
Ida Paetau  
Anders Bank Blichfeld  
Hjalte Kiefer  
Mathias Rav  
Else Gry Christensen 
                                         

Referat af møde i studienævnet for Aarhus School of Science den 
27. februar 2012 kl. 12.00 – 14.00, lokale 1521-116. 
 
 
 
Til stede: Michael Schwartzbach, Birgit Olesen, Tinna Ventrup 
Stevnsner, Michael Hassing Kristensen, Jens Carsten Jantzen, Ida Pae-
tau, Hjalte Kiefer, Mathias Rav, Else Gry Christensen, Anders Bank 
Blichfeld. 
 
Fraværende med afbud: Hanne Birgit Schiøtt, Mads Kristian Warming 
 
Fra studieledelsen: Tom Vindbæk Madsen, Sven Skyum 
 
Fra Studienævnssekretariatet: Bente Mattsson, referent          

                                                        
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2.  Meddelelser 
3. Orientering om studienævnssekretariatet (Bente Mattsson) 

Orientering om typiske studienævnssager (Sven Skyum) 
4. Strategiplan for uddannelser ved Science and Technology (Tom Vindbæk 

Madsen) 
5. Eventuelt 
 
 

Ad.1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
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SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Ad.2. Meddelelser 
Intet at meddele 
 
Ad.3. Orientering om studienævnssekretariatet (Bente Mattsson) 

     Orientering om typiske studienævnssager (Sven Skyum) 
BM orienterede om sekretariatets opgaver og bemanding. Orienteringen er 
vedlagt som bilag. 
SS orienterede om de studentersagstyper, som primært giver anledning til 
overvejelser i forbindelse med afgørelser. De enkelte sagstyper blev gennem-
gået. SSs orientering er vedlagt som bilag. 
 
Efterfølgende blev det særligt drøftet, hvorvidt den hidtidige linje omkring 
særlige vilkår i form af ekstra tid til eksamen ved to døgns hjemmeopgaver, 
hvor der normalt vil blive givet afslag, fortsat skal fastholdes. Det blev beslut-
tet, at spørgsmålet afhænger af hvordan opgaven er stillet, og at opmærksom-
heden derfor skal rettes mod eksamensformen i forhold til læringsmål m.v. 
Der vil derfor blive set på det i forbindelse med godkendelse af kursusudbud-
det. 
 
Det blev vedtaget, at den daglige studieledelse sammen med administrationen 
fastlægger praksis for håndteringen af sagerne. 
 
Ved særlige ændringer i praksis, samt ved fælles AU-regler, der medfører krav 
om ændring af praksis på ST, skal ændringer forelægges for studienævnet til 
godkendelse. 
 
Ad.4. Strategiplan for uddannelser ved Science and Technology 
Punktet udsættes. 
 
Ad.5. Eventuelt 
HK bad om at bilag sendes ud med dagsordenen. 
JCJ spurgte til udpegningen af studerende til uddannelsesudvalgene og HK 
kunne fortælle, at det er på vej. 
HK omtalte kort et ønske om at revidere kurserne i Calculus, så de blev mere 
målrettet til de forskellige fagområder. Der var enighed om, at det var en vig-
tig problemstilling at få debatteret, men at ændringer ikke vil kunne ske 
straks, men først efter en grundig drøftelse med de kursusansvarlige m.fl. 
 
Det blev aftalt, at studienævnsmøderne - så vidt muligt - starter kvarter over, 
samt at der fastsættes et møde i slutningen af april. 
 
Mødet sluttede kl. 14. 


