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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 6-2012 i studienævnet for Aarhus School of Sci-
ence den mandag den 1. oktober 2012, kl. 14.15-16.15 i lokale 1520-
731. 

 
 
Til stede: Michael Schwartzbach, Birgit Olesen, Tinna Ventrup 
Stevnsner, Jens Carsten Jantzen, Michael Hassing Kristensen, Hjalte 
Kiefer, Mathias Rav, Mads Kristian Warming, Ida Paetau, Anders Bank 
Blichfeld 
 
Fraværende med afbud: Else Gry Christensen Birgit Schiøtt,  
 
Fra studieledelsen: Sven Skyum 
 
Fra studievejledningen: Jacob Ramsay 
 
Fra Studienævnssekretariatet: Thomas Vestergaard, Bente Mattsson, re-
ferent     
      
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Meddelelser 

 
3. Godkendelse af kursusudbud for F2012:  

Bilag 31: Institut for Agroøkologi, Institut for Husdyrvidenskab 
Bilag 32: Institut for Kemi 
Bilag 33: Institut for Bioscience 
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Bilag 34: iNano 
Bilag 35: Institut for Fysik og Astronomi 
Bilag 36: Institut for Molekylærbiologi og Genetik  
Bilag 37: Institut for Datalogi 
Bilag 38: Institut for Matematik (eftersendt) 
Bilag 39: Institut for Geoscience (eftersendt) 
Bilag 41: Center for Videnskabsstudier (eftersendt) 

  
4. Eksamensformer v. Sven Skyum (bilag 40 – eftersendt) 
 
5. Eventuelt 
 
 

Ad.1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad.2. Meddelelser 
BM nævnte, at den nye kursusevaluering skulle sættes i gang uge 41. SS nævnte, at 
han havde stået for udvælgelsen af de 14 spørgsmål i den minimalløsning, som der 
var tale om denne gang. 
DIGEX havde været omtalt i pressen. Udbud af DIGEX gav imidlertid ikke anled-
ning til problemer på ST. 
Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har igangsat et forløb om Tilsyn 
med studienævnenes afgørelsesvirksomhed med henblik på at vurdere, om man 
med fordel kan flytte afgørelsessager fra nævnene til administrationen. Det indle-
dende arbejde går i gang nu – og der er annonceret en svarfrist 1. februar 2013. 
Studienævnet vil blive holdt orienteret løbende. 
 
Ad.3. Godkendelse af kursusudbud for F2013 
Der var generelle drøftelser af spørgsmål vedrørende hvornår ændringer i en 
kursusbeskrivelse er så omfattende, at der er tale om et nyt kursus. Der er endvi-
dere forskellige tekniske årsager til, at selv små ændringer kan være tunge at 
håndtere. Det blev aftalt, at administrationen finder en løsning. Derudover blev 
det besluttet, at deltagerbegrænsning ikke skal påføres et kursus med mindre det 
er absolut nødvendigt. Den skal altid være ledsaget af en beskrivelse af kriterier for 
udvælgelse. Der kan kun anvendes deltagerbegrænsning på et obligatorisk kursus 
såfremt alle ordinært optagne på uddannelsen kan sikres plads. 
Det blev drøftet hvordan man sikrer, at man ved kurser, som ikke oprettes ved få 
tilmeldte hurtigt kan give besked til tilmeldte om at finde andre kurser. Det viste 
sig, at der er flere forskellige nedre grænser for hvor få tilmeldte, der skal til for at 
oprette et kursus. Der var enighed om, at administrationen undersøger praksis 
vedr. nedre grænser og hvordan de håndteres. Af hensyn til udefrakommende 
studerende er det vigtigt, at disse betingelser fremgår af kursusbeskrivelsen eller 
kan ses andre steder. 
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Det blev besluttet, at nævnet på et senere møde skal drøfte udløbsdatoer på stu-
dieordninger.  
De fremsendte bilag blev gennemgået og godkendt – eventuelt med bemærknin-
ger, som er sendt direkte til de uddannelsesansvarlige og deres uddannelseskoor-
dinatorer. 
De tre bilag 38, 39 og 41 blev ikke behandlet på mødet, men det blev aftalt, at 
nævnets medlemmer indsendte kommentarer til materialet i løbet af to-tre dage. 
Materialet er efterfølgende godkendt med eventuelle bemærkninger, som er sendt 
direkte til de uddannelsesansvarlige og deres uddannelseskoordinatorer. 
 
Ad. 4. Eksamensformer v. Sven Skyum (bilag 40-eftersendt) 
SS gjorde kort rede for status med arbejdet med eksamensformerne herunder at 
det eftersendte notat var udsendt til de uddannelsesansvarlige på Science i forbin-
delse med et møde den 8. oktober. Der er givet en frist 5. november for kommen-
tarer til notatet. 
 
Ad. 5. Eventuelt 
intet 
 
Mødet sluttede 16.15. 


