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Til medlemmerne af  
Studienævnet for Aarhus School of Science: 
 
Michael Schwartzbach 
Birgit Olesen 
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 5-2012 i studienævnet for Aarhus School of Sci-
ence den tirsdag den 4. september 2012, kl. 12.15-14.15 i lokale 
1520-731. 

 
 
Til stede: Birgit Olesen, Tinna Ventrup Stevnsner, Jens Carsten Jant-
zen, Birgit Schiøtt, Hjalte Kiefer, Mathias Rav, Else Gry Christensen, 
Michael Schwartzbach, Ida Paetau, Anders Bank Blichfeld 
 
Fraværende med afbud: Michael Hassing Kristensen Mads Kristian 
Warming,  
 
Fra studieledelsen: Sven Skyum 
 
Fra studievejledningen: Jacob Ramsay 
 
Fra Studienævnssekretariatet: Bente Mattsson, referent     
      
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Meddelelser 

Orientering om høringssvar Plads til Talent (bilag 25) 
Orientering om bacheloroptag (bilag 26)  
 

3. Høring vedr. strategi (bilag 27) 
 
4. Høring af ny standardforretningsorden (bilag 28) 

 
5. Eksamensformer 



 
 

   

Side 2/3 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 
 

 
6. Merit (bilag 29) 

 
7. Status for Calculus-arbejdsgruppen 
 
8. Eventuelt 
 

Ad.1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelsen af et nyt pkt. 8 vedr. Etablering af 
følgegruppe vedrørende evaluering af Molekylæmedicin uddannelsen. 
 
Ad. 2. Meddelelser 
A: TVS redegjorde for den høring, der havde været i løbet af sommeren om ud-
dannelsesministerens udspil om Plads til Talent. Det endelige høringssvar fra ST 
var vedlagt som bilag 25. Det var især fokus på, at man gerne ville modtage gym-
nasieelever på introducerende kurser, såfremt de har forudsætningerne for at følge 
kurserne. Der var også tilslutning til, at man kunne tage flere ECTS end de norme-
rede, såfremt det ikke medfører studietidsforlængelse.  
B: TVS fremlagde bilag 26, som var en kort opsummering af bacheloroptaget i år.  
BS fortalte, at man på Institut for Kemi har igangsat initiativer for at undersøge 
årsager til det lave optag i år. Det blev kort drøftet om adgangskrav til bachelorud-
dannelsen kunne overvejes. 
C: TVS orienterede om den netop indgåede aftale med Copydan Billedkunst.  
D: TVS nævnte kort, at der igen havde været nyheder i pressen om antallet af 
undervisningstimer på universiteterne. Baggrunden for at brin-
ge problemstillingen omkring antallet af undervisningstimer samt hvorvidt under-
visningen foretages af forskere op, var en netop udkommet rapport fra Rigsrevisi-
onen. Der er ikke problemer med dette på ST. 
E: SS orienterede om de nye regler for gruppeeksamen, som er indført med den 
nye Eksamensbekendtgørelse. Der var enighed i studienævnet om, at man afventer 
konkrete forslag til gruppeeksamen i kurser. Der var endvidere enighed om, at det 
bør være muligt at give tilladelse til individuel eksamen, såfremt dette er mest 
hensigtsmæssigt for den enkelte studerende.  
F: SS redegjorde kort for nye regler omkring færdiggørelsesbonus i relation til 
overgang mellem bachelor-og kandidatuddannelse, hvor der har været en midler-
tidig indskrivning på kandidatuddannelsen. Den reelle kandidatuddannelse star-
ter først når bacheloruddannelsen er helt afsluttet. De nye regler giver ikke anled-
ning til ændring af administrationen af midlertidig indskrivning. 
G: SS efterlyste Beskæftigelsesrapporten fra 2012.  
H: BM fortalte kort om etablering og åbning af Studieservice ST i vandrehallen ved 
Institut for Matematik, samt om at kontraktarkiverne i administrationen nu var 
gjort tilgængelige for uddannelsesansvarlige. 
 
Ad.3. Høring vedr. strategi (bilag 27) 
TVS gennemgik det fremsendte høringsmateriale. Der var enighed om i nævnet, at 
det var en god idé at se på kvartersstrukturen, som ikke altid opleves som hen-
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sigtsmæssig fra de studerendes synspunkt. Der blev også spurgt ind til håndtering 
af frafaldstruede studerende på bacheloruddannelserne. BM kunne oplyse, at der 
arbejdes med at forankre dette i vejledningsafdelingen på ST. 
Det blev særligt nævnt, at man ved nyansættelser bør lægge særlig vægt på under-
visningskvalifikationer, samt at man bør fremhæve aktiviteter som Fysik-og Kemi-
show samt Besøgsservice. 
 
Ad.4. Høring af ny standardforretningsorden (bilag 28) 
Der var ingen kommentarer til forslag til ny forretningsorden. 
 
 
Ad5.5. Eksamensformer 
HK redegjorde for at Eksamensformer var på listen over de emner, som man gerne 
så taget op i studienævnsregi. Det ville herunder være interessant at indhente 
informationer om eksamensformer fra de enkelte institutters uddannelsesudvalg 
med henblik på erfaringsudveksling.  
Sven Skyum ville tage fat i opgaven. 
 
Ad.6. Merit (bilag 29) 
SS havde fremsendt en kort indstilling vedrørende merit i de tilfælde, hvor under-
visningsperioder ved udenlandske universiteter ikke passer ind i vores semester – 
og ECTS struktur. Tidligere har det været godkendt, at 4 måneder i udlandet 
kunne give 30 ECTS, men en afgørelse fra Kvalifikationsnævnet har gjort det klart, 
at det ikke er tilstrækkeligt.  Studienævnet vedtog at følge Kvalifikationsnævnets 
afgørelse og den indstilling, der var fremsendt fra SS. 
 
Ad.7. Status for Calculus-arbejdsgruppen 
HK orienterede om, at der har været afholdt et indledende møde i Calculus-
gruppen med en fin diskussion af emnet. Der var forslag fremme om indførelse af 
en perspektiverende forelæsning i forbindelse med TØ samt evt. flere møder med 
undervisere undervejs i Calculusforløbet. Arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde. 
 
Ad.8. Etablering af følgegruppe vedrørende molekylær medicin ud-
dannelsen. 
Der skal nedsættes en følgegruppe og studienævnet er blevet bedt om at indstille 
en VIP og studerende til gruppen. TVS indstillede til nævnet, at følgende udpeges 
til gruppen: Claus Oxvig, som er uddannelsesansvarlig samt Ida Paetau. Dette blev 
godkendt i studienævnet. 
 
Ad.9. Eventuelt 
Der blev stillet spørgsmål til hvor langt et nyt evalueringssystem er og der var 
enighed om at BM skulle kontakte Kim Kusk Mortensen herom. 
 
Mødet sluttede kl. 1405. 
 
 


