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Til medlemmerne af  
Studienævnet for Aarhus University School of Science: 
 
Michael Ignatieff Schwartzbach 
Birgit Olesen 
Hanne Birgit Schiøtt 
Tinna Ventrup Stevnsner 
Michael Hassing Kristensen 
Jens Carsten Jantzen 
Mads Kristian Warming (observatør) 
Rasmus Kjeldsen Jensen (suppleant)  
Anders Bank Blichfeld  
Bo Tranberg 
Mathias Rav  
Erik Olesen 
 
 
 

 
 
Referat af møde 5-2013 i Studienævnet for Aarhus University School of 
Science tirsdag den 3. december 2013, kl. 13.15 i lokale 1521-116.  
 
Til stede: Birgit Olesen, Tinna Ventrup Stevnsner, Bo Tranberg, Jens Carsten 
Jantzen, Anders Bank Blichfeld, Mathias Rav, Michael Hassing Kristensen, 
Birgit Schiøtt, observatør: Mads Kristian Warming 
 
Fraværende med afbud: Michael Schwartzbach 
 
Fraværende uden afbud: Erik Olesen, Rasmus Kjeldsen Jensen,  
 
Fra studieledelsen:  
 
Fra studievejledningen: Jes Steengaard 
 
Fra AU-Studier ST: Bente Mattsson, referent 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Hjælpemidler til eksamen, herunder brug af PC som opslagsværk 
4. Eksamensvagt i forbindelse med skriftlige kandidateksamener  
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5. Kurset Matematikkens fagdidaktik, efterbehandling (bilag eftersen-
des) 

6. Kursusevalueringer 
7. Eventuelt 
 
 
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. Punkt 5. udgik, idet der ikke vare fremsendt bilag. 
 
Ad.2. Meddelelser 
TVS refererede fra det seneste møde med uddannelsesansvarlige, hvor man havde 
drøftet anvendelse af pc som standardhjælpemiddel til eksamen. Man havde endvide-
re drøftet Studiefremdriftsreformen, og hun nævnte kort rektors omtale af, hvorvidt 
en eventuel manglende indtægt på grund af manglende forkortelse af studietiden, var 
indregnet i de kommende besparelser. Rektor forventer, at universitetet når målet på 
gennemsnitlig 4.3 måneder kortere studietider. Prodekanen forventer at en stor del af 
reduktionen i studietid på ST kan opnås ved at sætte ind på tidligere og hurtigere 
specialer. 
 
BM orienterede om, at administrationen både lokalt på ST og på AU arbejder med 
studiefremdriftsreformens forventede implementering. 
 
Ad.3. Hjælpemidler til eksamen, herunder brug af PC som opslagsværk 
BT redegjorde for, at man p.t. i alle kursusbeskrivelser opfatter ’alle hjælpemidler’ 
som eksklusiv pc. Efter aftale med prodekanen ønsker de studerende, at der kan ind-
stilles nye tekster til kursusbeskrivelserne, således at standard bliver, at pc kan an-
vendes, såfremt andet ikke er nævnt eksplicit. 
BM fremsender en oversigt over de valgmuligheder, der ligger i EDDI m.h.t. beskri-
velse af eksamen. 
 
Ad.4. Eksamensvagt i forbindelse med skriftlige kandidateksamener. 
TVS redegjorde for det forhold, at det er standard, at alle praktiske informationer ved 
eksamensstart alene gives på dansk – uanset at der ofte vil være udenlandske stude-
rende til stede. Disse studerende er indskrevet på uddannelser, som ikke kræver 
danskkundskaber. 
Det blev aftalt, at BM tager sagen op med driftschef Christian Ramsing, som også er 
ansvarlig for eksamenstilsynet. 
 
Ad.5. Punktet udgår. 
 
Ad. 6. Kursusevalueringer 
BT nævnte, at kursusevalueringerne havde manglet på studieportalerne i en længere 
periode, men at de nu igen var tilgængelige. Dog var det et problem, at de ikke havde 
været tilgængelige i forbindelse med undervisningstilmeldingen. 
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BM kunne nævne at jf. Kim Kusk Mortensen havde der været en del tekniske vanske-
ligheder, men at de nu skulle være løst. 
Nævnet drøftede igen, hvordan svarprocenten kunne øges, idet den nye spørgemodel 
ikke forekom at have ændret på de lave svarprocenter. Det blev også drøftet, hvor 
længe en evalueringsperiode skulle være, og der var enighed om, at en udvidelse til og 
med eksamen er overstået, ikke nødvendigvis giver flere svar. Man kan styre kursus-
evalueringsperioden lokalt på institutterne. 
 
Ad. 7. Eventuelt 
BO nævnte, at der havde været usikkerhed omkring nyt censorkorps, og hvem, der 
var ansvarlig for varetagelsen af dette.  
 
Nævnet drøftede endvidere kort de varslede besparelser, og risikoen for tab af kvalitet 
i undervisningen. 
 
Der var enighed om, at der ikke skulle fremsendes en egentlig indstilling om dette fra 
nævnet. 
 
TVS orienterede om, at BO konstitueres som formand for nævnet, medes TVS er på 
sabbatical. Der skal endvidere indkaldes en VIP suppleant.  
 
Mødet sluttede kl. 14.15 


