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Jens Carsten Jantzen 
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Mathias Rav  
Else Gry Christensen 
                                         

Referat af møde 3-2012 i studienævnet for Aarhus School of Sci-
ence den tirsdag den 1. maj 2012, kl. 14.15-16.15 i lokale 1520-731. 
 
 
 
Til stede: Birgit Olesen, Tinna Ventrup Stevnsner, Michael Hassing 
Kristensen, Jens Carsten Jantzen, Birgit Schiøtt, Hjalte Kiefer, Mathias 
Rav, Else Gry Christensen. 
 
Fraværende med afbud: Michael Schwartzbach, Mads Kristian 
Warming, Ida Paetau 
 
Fraværende uden afbud: Anders Bank Blichfeld 
 
Fra studieledelsen: Sven Skyum 
 
Fra studievejledningen: Jacob Ramsay 
 
Fra Studienævnssekretariatet: Bente Mattsson, referent     
      
1.   Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Opsamling fra seneste studienævnsmøde vedr. kurser og stu-

dieordninger: 
Bilag 13: Svar fra Institut for Fysik og Astronomi 
Bilag 14: Reviderede bilag fra Institut for Matematik 
Bilag 15: Opfølgning på Institut for Geoscience 

4. Oplæg til drøftelse af kurser i Calculus 
Oplæg til drøftelse af eksamensformer 
Bilag: 16: Oplæg vedr. Calculus samt eksamensformer v. Hjalte Kiefer 
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5. Godkendelse af studieordning vedr. Erasmus Mundus kandi-

datuddannelsen i Sustainable Animal Nutrition and Feeding 
inkl. bilag. 
Bilag 17: Udkast til studieordning 
Bilag 18: Internship 
Bilag 19: Projekt i bæredygtig fodring af husdyr 

6. Eventuelt 
                            
 
                           
Ad.1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
Ad.2. Meddelelser 
BM orienterede om at eventuelle tvivlsspørgsmål i forbindelse med optagelse 
af studerende hen over sommeren i lighed med tidligere vil blive afklaret med 
studielederne. 
 
Ad.3. Opsamling fra seneste studienævnsmøde vedr. kurser og 
studieordninger: 
Bilag 13: Svar fra Institut for Fysik og Astronomi 
SS redegjorde for, at Institut for Fysik og Astronomi fint havde redegjort for 
ændringerne samt at Institut for Kemi var tilfredse med ændringerne.  
Bilag 14: Reviderede bilag fra Institut for Matematik 
De fremsendte reviderede bilag blev godkendt, og JCJ meddelte endvidere, at 
der var aftalt instruktormøder fremover. 
Bilag 15: Opfølgning på Institut for Geoscience 
Ændringerne på Geoscience blev godkendt, dog blev der stillet spørgsmål til 
hvorfor Calculus 1 og 2 ikke kan indgå i tilvalg på geoscience. SS forklarede 
hvilke overvejelser, der lå til grund, idet man hermed ønskede at sikre den 
nødvendige bredde i bacheloruddannelsen forud for optag på kandidatud-
dannelsen. 
 
Herudover samlede SS op vedrørende drøftelserne om BIRC’s hjemmeopga-
ve, som nu er specificeret til 2 døgn/8 timer. Der var enighed om, at det er 
vigtigt at såvel opgavestiller som bedømmer er opmærksom på dette.  

 
Ad.4. Oplæg til drøftelse af kurser i Calculus 
Bilag: 16: Oplæg vedr. Calculus samt eksamensformer v. Hjalte Kiefer 
Oplæg til drøftelse af eksamensformer 
HK redegjorde for sit oplæg vedrørende etablering af et katalog over eksa-
mensformer til inspiration og udveksling mellem uddannelsesudvalg. Der var 
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enighed om, at gå videre med denne ide og henvende sig til uddannelsesan-
svarlige og studienævn. Deadlines og indhold aftales senere. 
Revision af calculus:  
HK redegjorde for, at der er et ønske om, at fagligt målrette undervisningen i 
calculus-kurserne med henblik på, at de studerende oplever en større sam-
menhæng med det fag, de er startet på. Der var enighed om, at ændringer af 
kurserne forudsætter, at det fortsat skal være muligt at skifte uddannelse, 
uden at calculus-kurserne skal gennemføres igen – og der var således enighed 
om, at der fortsat skal være ét centralt udbud af calculus fra Institut for Ma-
tematik, således at pensum er ens for alle men med en opdeling i mere fag-
specifikke spor, hvor der skabes sammenhæng gennem øvelsesopgaverne. Det 
var dog fortsat også vigtigt at forsøge at fasthold den skematekniske fleksibili-
tet. Konklusionen blev, at der skal udarbejdes et oplæg til en arbejdsgruppe, 
som skal gå videre med emnet. 

 
Ad.5. Godkendelse af studieordning vedr. Erasmus Mundus kan-
didatuddannelsen i Sustainable Animal Nutrition and Feeding 
inkl. bilag. 
Bilag 17: Udkast til studieordning 
Bilag 18: Internship 
Bilag 19: Projekt i bæredygtig fodring af husdyr 
Det fremsendte materiale blev godkendt, dog var der enkelte rettelser til kur-
susbeskrivelserne, ligesom nævnet stillede spørgsmål ved procedure ved evt. 
ikke-beståede udenlandske kurser. Spørgsmålene søges opklaret efterfølgen-
de. 
 
 
Ad.6. Eventuelt 
BO spurgte til mulighederne for at lave et samarbejde om et kursus med Na-
turinstituttet i NUUK, som svarer til et sektorforskningsinstitut.  
Det blev foreslået at lade forslaget komme via Grønlands universitet, og SS 
påpegede, at de formelle krav skal overholdes m.h.t. niveau og institution. 
 
Mødet sluttede kl. 15.30 
 


