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Else Gry Christensen 
                                         

Referat af møde -2012 i studienævnet for Aarhus School of Science 
den mandag den 26. november 2012, kl. 14.15-16.15 i lokale 1520-
732. 

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

 
2. Meddelelser 

Eksamensformer v. Sven Skyum 
Oversigt over personsager. (bilag 43) 
Orientering om Høring om akkreditering. (bilag 44) 

 
3. Rammer for bachelorprojekter – fastsættelse af faste afleveringster-

miner for bachelorprojekter v. TVS  
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4. Frafaldsrapporter (bilag 45) 

 
5. Høring af Aarhus Universitets strategi 2013-2020 (bilag 46) 

 
 
6. Eventuelt 
 
 

Ad.1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad.2. Meddelelser 
SS redegjorde for, at kataloget over eksamensformer havde været udsendt til de uddannel-
sesansvarlige på Science, samt at der var tilslutning til, at kataloget var dækkende. Det 
ville nu gå videre til studieadministrationen. 
TVS takkede SS for arbejdet med eksamensformer. 
Der blev stillet spørgsmål til bilag 43, Oversigt over personsager. SS nævnte, at oversigten 
ikke er udtømmende, idet det lave antal af afslag viser, at mange sager tages i vejlednings-
fasen og derfor ikke bliver til egentlige ansøgninger. BM nævnte at tallet for sager vedr. 
førsteårsprøven er lavt fordi der ikke i den forløbne periode har været kørt de sædvanlige 
tjek.  
TVS orienterede om den skriftlige høring, der havde været gennemført om Akkreditering. 
Der var ikke indkommet kommentarer fra nævnet og svaret fra ST var udsendt til oriente-
ring.  
TVS orienterede endvidere om den Studiemiljøworkshop, der var afholdt den 23. novem-
ber 2012. Arrangementet havde ikke været annonceret så tydeligt, men der havde været 
flere gode indlæg og det var et godt initiativ. Blandt andet var et mentorprojekt på Stats-
kundskab interessant.  
 
Ad.3. Rammer for bachelorprojekter – fastsættelse af faste afleveringstermi-
ner for bachelorprojekter v. TVS  
TVS redegjorde for ønsket om at kunne sætte mere faste rammer omkring bachelorprojek-
ter, idet man på molekylærbiologi ofte oplever, at projekterne vokser i tid og omfang. Det 
kan derfor være vanskeligt at se, at de studerende, der arbejder hen over sommeren reelt 
får mere ud af det karaktermæssigt, ligesom det stiller spørgsmål ved om bedømmelsen af 
projekter, der er så forskellige i tid kan bedømmes ensartet. 
Der var stor interesse for emnet, og det blev bl.a. anført af flere studerende, at der er så 
mange forskellige former for bachelorprojekter, at det kan være svært for de studerende at 
finde rundt. Der var generelt enighed om, at der til en vis grad er gået inflation i bachelor-
projekter, som går fra at være baseret på et kursus til projekter, der helst skal kunne 
resultere i en artikel. 
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Der var enighed om, at eventuelle regler ikke skal hindre de studerende, der gerne vil 
arbejde i længere tid, og samtidig skal der ikke sættes et system op, som bliver administra-
tivt tungt.  
Nævnet konkluderede, at det ville være hensigtsmæssigt at hvert fag lagde de forskellige 
modeller for bachelorprojekter frem, samt at faget altid skulle kunne tilbyde et fastlagt 
forløb, som de studerende med lethed kunne overskue. Diskussionen skulle tages op med 
de uddannelsesansvarlige. 
 
Ad. 4. Frafaldsrapporter (bilag 45) 
TVS gennemgik de fremsendte rapporter og mente, at de skulle tages med visse forbehold, 
idet der er tale om et begrænset talmateriale og alene 1. års frafald. Eftersom studieskifte-
re tæller som frafald – og der er relativt mange studieskiftere på ST – så lander ST relativt 
højt i tabellerne. 
Rapporterne gav anledning til en længere drøftelse af det frie optag på ST, ligesom det 
blev drøftet kort, om man kunne forbedre indgangen til studierne ved at ændre på første-
årsprøvens implementering. 
 
Ad. 5. Høring af Aarhus Universitets strategi 2013-2020 (bilag 46) 
TVS gennemgik det fremsendte materiale og der var generel tilslutning til den del der har 
relevans for ASOS nemlig temaerne Uddannelses samt Talentudvikling. Der var dog 
enkelte punkter, som man var enige om at kommentere på, herunder at få præciseret hvad 
der forstås ved ”de studerendes diversitet”, som det beskrives at AU har som strategisk 
målsætning at imødekomme. Desuden blev det bragt op, at visse punkter bedre placeres 
under andre overskrifter for målsætninger, og endelig blev det fundet for specifikt at 
nævne at man ønsker at styrke rekruttering af talenter til Aarhus Institute for Advanced 
Studies. Kommentarerne vil blive sendt til dekansekretariatet.  
 
Ad. 6. Eventuelt 
JCJ gjorde opmærksom på, at kursusevalueringen fortsat er mangelfuld og ikke tilstræk-
kelig anvendelig på underviserniveau. Der mangler informationer om instruktorer. Der 
har været spørgsmål til forståelsen af de enkelte spørgsmål og muligheden for at kunne 
designe skemaet savnes.  
Der var enighed i nævnet om, at man gerne så en status for hvordan evalueringen efter Q3 
ville komme til at foregå. 
 
AB stillede spørgsmål til Indskrivningsbekræftelsen, som i STADS er blevet et uhåndter-
ligt A4 ark. BM svarede, at ønsket om en mere smart udskrift var sendt ind, men at vi ikke 
kan sige noget om, hvornår noget smartere kommer i produktion. 
 
 
Mødet sluttede 16.15. 
 
Næste møde er fastsat til mandag den 21. januar 2013. 


