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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 4-2012 i studienævnet for Aarhus School of 
Science den tirsdag den 29. maj 2012, kl. 12.15-14.15 i lokale 1520-
731. 

 
 
Til stede: Birgit Olesen, Tinna Ventrup Stevnsner, Michael Hassing 
Kristensen, Jens Carsten Jantzen, Michael Schwartzbach, Birgit 
Schiøtt, Hjalte Kiefer, Mathias Rav, Else Gry Christensen, Ida Paetau, 
Mads Kristian Warming 
 
Fraværende: Anders Bank Blichfeld 
 
Fra studieledelsen: Sven Skyum 
 
Fra studievejledningen: Maria Buchardt 
 
Fra Studienævnssekretariatet: Thomas Vestergaard, Bente Mattsson, 
referent     
      
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Oplæg fra Center for Science Education vedr. kursusevaluering 
4. Studieordninger og kurser vedr. jordbrugsvidenskabelige 

uddannelser  
Bilag 21: Studieordninger og kurser, Jordbrug. 

5. Oplæg vedr. revision af Calculus 
Bilag 22: Bilag eftersendes. 

6. Forslag til ændring af studieordning vedr. Videnskabsstudier 
Bilag 23: Videnskabsstudier. 

7. Eventuelt 
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Ad. 1: Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad.2. Meddelelser 
BM orienterede studienævnet om etablering af skranke på gangen i 1520, 
hvor det forventes at en lang række henvendelser fra de studerende vil kunne 
behandles og ekspederes straks. Skranken forventes etableret før 
sommerferien. 
 
Ad.3. Oplæg fra Center for Science Education vedr. 
kursusevaluering 
Lars Brian Krogh fra CSE orienterede om det udviklingsarbejder, der var sat i 
gang for to år siden med henblik på styrkelse af evalueringen af kurser ved ST. 
Han gennemgik de foreløbige resultater, og tankerne bag udviklingen.  
Der var enighed i nævnet om, at et nyt system er påkrævet, samt at 
fleksibilitet og enkel brugergrænseflade er afgørende, ligesom et nyt system 
ikke må pålægge underviserne yderligere opgaver. 
Der var endvidere enighed om, at nævnet skal indstille til prodekanen, at en 
ny løsning gerne ses opprioriteret. 
 
 
Ad.4. Studieordninger og kurser vedr. jordbrugsvidenskabelige 
uddannelser  
MK redegjorde for det fremsendte materiale og de særlige udfordringer, der 
er i de respektive uddannelsesudvalg for jordbrugsvidenskabelige 
uddannelser.  
Studienævnet godkendte det fremsendte materiale vedrørende 
studieordningsændringer og kurser.  
 
 
Ad.5. Oplæg vedr. revision af Calculus 
HK redegjorde for de tanker, der lå bag udkastet til kommissorium for og 
sammensætning af arbejdsgruppen. 
Sammensætningen af arbejdsgruppen skal foreligge inden for ganske kort tid, 
så gruppen kan nå at holde første møde inden sommerferien.  
Der blev foreslået få ændringer til ordlyden af kommissoriet, som HK vil rette 
til. 
 
 
Ad.6. Forslag til ændring af studieordning vedr. Videnskabsstudier 
Det fremsendte materiale blev godkendt, dog med den kommentar, at Center 
for Videnskabsstudier bør pålægges at udarbejde et obligatorisk 10 ECTS 
kursus, som tilgodeser de krav, som stilles i studieordningen til ’centrale 
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områder af de teknologiske, biovidenskabelige, fysisk-kemiske og 
matematisk-datalogiske videnskabers historie og teori’. Herved sikres, at de 
studerende på kandidatuddannelsen har et fælles element i 
studieprogrammet, ligesom det gør det muligt for øvrige studerende at vælge 
kurset. 
 
Ad.7. Eventuelt 
BO stillede spørgsmål til nødvendigheden af merit ved valg af kurser i tilvalg 
og i valgfrie kurser.  
 
SS spurgte til muligheden for at skærpe tidsfristerne ved bedømmelse af 
bacheloropgaver. 
 
 


