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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 konstituerende møde i studienævnet for Aarhus School 
of Science den 23. januar 2012 kl. 13.00 – 15.00, lokale 1521-116. 
 
 
 
Til stede: Michael Schwartzbach, Birgit Olesen, Tinna Ventrup 
Stevnsner, Michael Hassing Kristensen, Jens Carsten Jantzen, Mads 
Kristian Warming, Ida Paetau, Hjalte Kiefer, Mathias Rav, Else Gry 
Christensen. 
 
Fraværende med afbud: Hanne Birgit Schiøtt, Anders Bank Blichfeld  
 
Fra Studienævnssekretariatet: Bente Mattsson, referent          

                                                        
Dagsorden: 
 
1. Orientering om organisering af studieledelse ved Science and Technology 
ved Tom Vindbæk Madsen 
 
2. Orientering om studienævnsarbejdet ved Tom Vindbæk Madsen 
 
3. Valg af formand  
 
4. Valg af næstformand og stedfortræder  
 
5. Indstilling af studieledere 
 
6. Eventuelt 
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Tom Vindbæk Madsen bød velkommen til konstituerende møde i studienæv-
net. 
 
Ad.1. og 2: Orientering om organisering af studieledelse ved Sci-
ence and Technology og Orientering om studienævnsarbejdet 
Prodekan Tom Vindbæk Madsen orienterede om den struktur, som baseret på 
9. marts 2011 rapporten nu er foldet ud både på hovedområdet og på univer-
sitetet. TMV gennemgik opbygningen på hovedområdet med Uddannelsesfo-
rum, to studienævn – et for hver skole: Aarhus School of Science og Aarhus 
School of Engineering (nyvalg til sidstnævnte studienævn er udsat af hensyn 
til fusionen med Ingeniørhøjskolen), Uddannelsesudvalg, Aftagerpaneler og 
Uddannelsesansvarlige. Hertil kommer den daglige studieledelse med studie-
ledere og prodekan. På tværs af universitetet er der opbygget en organisation 
med etablering af fire tværgående bånd – herunder det tværgående bånd for 
uddannelse. Man er endvidere undervejs med etablering af AU forum for ud-
dannelse under ledelse af uddannelsesdekanen fra ARTS.  
 
MR spurgte til indstillingen af uddannelsesudvalg på institutterne. TVM 
nævnte, at man er undervejs med indstillinger af undervisere til disse udvalg. 
Først når antallet af undervisere er kendt, kan man tage fat i udpegningen af 
studentermedlemmer, idet der – så vidt det er muligt – skal være paritet.  
 
TVM redegjorde endvidere for baggrunden for valg af studienævn jf. Universi-
tetslovens § 18,4, samt for fakultetets overordnede politik for studienævn. 
Studienævnet skal ikke sagsbehandle eller være et administrativt organ. Der-
imod skal nævnet sikre kvaliteten og kvalitetsudvikle undervisning og uddan-
nelse inden for det faglige område samt være et forum for politiske diskussio-
ner i forhold undervisning og uddannelse – samt diskutere og fastsætte prin-
cipper og retningslinjer. 
 
 
Ad.3. Valg af formand 
Tinna Stevnsner blev valgt. 
 
Ad.4. Valg af næstformand og stedfortræder 
Hjalte Kiefer blev valgt til næstformand og Birgit Olesen blev valgt til stedfor-
træder. 
 
Ad.5. Indstilling af studieledere 
TS foreslog, at nævnet indstillede Tom Vindbæk Madsen og Sven Skyum til 
studieledere, hvilet blev vedtaget. 
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Ad.6. Eventuelt 
Næste møde: Forslag til dato fremsendes i løbet af få dage, idet vi afventer, at 
alle studentermedlemmer har fået deres undervisningsplaner på plads. 
 
Forslag til emner til et årshjul fremsendes til BM i sekretariatet. 
 
BM meddeler indstilling vedr. studieledere til TVM og Sven Skyum, samt at 
studielederne deltager i studienævnets møder som observatører. 
 
Det blev foreslået, at studielederne udarbejder et oplæg om retningslinjer for 
merit og dispensationer til næste studienævnsmøde i februar. 
 
Bilag til referatet:  
TVMs gennemgang af organiseringen ved AU og ved ST vedlægges som pdf. 
Forretningsorden for studienævn vedlægges. 
 
Mødet sluttede 14.30 
 

 
 


