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Referat af møde 6-2013 i Studienævnet for Aarhus University School of 
Science mandag den 20. januar 2014, kl. 13.15 i lokale 1520-732.  
 
Til stede: Birgit Olesen, Bo Tranberg, Jens Carsten Jantzen, Anders Bank 
Blichfeld, Mathias Rav, Michael Hassing Kristensen, observatør: Mads Kristi-
an Warming, Rasmus Kjeldsen Jensen, Bent Odgaard 
 
Fraværende med afbud: Birgit Schiøtt,  
 
Fraværende uden afbud: Erik Olesen, Michael Schwartzbach 
 
Fra studieledelsen: Tom Vindbæk Madsen 
 
Fra studievejledningen: Sofie Hindkjær Lautrup 
 
Fra AU-Studier ST: Bente Mattsson, referent 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Hjælpemidler til eksamen, herunder brug af PC som opslagsværk 

- opsamling fra sidste møde 

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 
Bent Odgaard 
Mads Kristian Warming (observatør) 
Rasmus Kjeldsen Jensen (suppleant)  
Anders Bank Blichfeld  
Bo Tranberg 
Mathias Rav  
Erik Olesen 
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4. Fremdriftsreformen – status 
5. Eventuelt 
 
 
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. Punkt 5. udgik, idet der ikke vare fremsendt bilag. 
 
Ad.2. Meddelelser 
På foranledning af en konkret henvendelse blev det drøftet, hvorvidt en underviser 
kan udvide eksamensformen for et godkendt kursus, således at eksamen foruden en 
skriftlig hjemmeopgave suppleres med anden form for evaluering. Der var enighed i 
nævnet om, at dette ikke må forekomme, og at BM på vegne af nævnet skulle sende 
besked herom til den aktuelle underviser med kopi til uddannelsesansvarlige på om-
rådet. 
 
Ad.3. Hjælpemidler til eksamen, herunder brug af PC som opslagsværk 

- opsamling fra sidste møde 
"På sidste studienævnsmøde var der fremsat forslag fra de studerende om, at definiti-
onen ’alle hjælpemidler’ som standard skulle omfatte brug af elektroniske hjælpemid-
ler som PC, tablets m.v. under den fælles betegnelse "elektroniske opslagsværker". 
Denne betegnelse signalerer at det stadigvæk ikke er tilladt at kommunikere med 
hinanden under eksamen." BM orienterede om, at en efterfølgende drøftelse i AU 
Studier ST gav anledning til, at dette ikke var hensigtsmæssigt, idet ST hermed ville 
adskille sig fra øvrige AU.  
Dette blev taget til efterretning, men man ønskede samtidig at AU Studier ST tog sa-
gen op med henblik på at afsøge om der er grundlag for en generel ændring på AU. 
 
MHK spurgte til opfølgning på spørgsmål fra sidste møde om engelsktalende eksa-
menstilsyn. 
BM orienterede om, at man fra Eksamenstilsynet havde stillet sig forstående overfor 
behovet, og at der ville blive taget de nødvendige skridt til at eksamensvagterne kan 
klare evt. ad hoc spørgsmål og indledende beskeder på engelsk. 
 
Ad.4 Fremdriftsreformen 
BO orienterede om, at der i sidste uge havde været møde blandt de uddannelsesan-
svarlige, og at der havde været en gennemgang af hovedelementerne i fremdriftsre-
formen. 
BM orienterede herefter kort for status, idet de relevante bekendtgørelser nu er un-
derskrevet og skal implementeres. Tilmeldingskravet gælder i første omgang de nyop-
tagne bachelorstuderende fra september 2014 og for øvrige studerende fra og med 
september 2015. Krav om tvangsmerit ved studieskift arbejder vi allerede med i et 
vist omfang. Tvangsmerit ved udlandsophold forventes heller ikke at blive en særlig 
hurdle for ST studerende, idet de i meget vidt omfang allerede søger og får den merit, 
de skal have. 
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Der blev stillet spørgsmål ved hvordan man skal håndtere det tab, der ofte opstår ved 
et udlandsophold.  
De særlige problematikker, der opstår ved sideløbende indskrivning til ph.d. og til 
kandidat blev også drøftet kort. 
Det blev endvidere drøftet, at der skal ske en ændret kommunikation til studerende – 
både fra VIP, TAP, tutorer m.v., idet de studerende, som starter september 2014 skal 
starte i en kontekst, hvor fuldt studieprogram i hvert semester er det helt normale.  
Det skulle således overvejes, om der allerede nu skal kommunikation ud til de stude-
rende om fremdriftsreformen. 
 
Næste studienævnsmøde den 3. februar 2014 vil primært omhandle de nødvendige 
studieordningsændringer som følge af reformen. 
 
Ad.5. Eventuelt 
BOD nævnte, at de kommende besparelser på institutterne ville kunne få konsekven-
ser for den planlagte undervisning, idet det ikke var til at forudse om centrale lærer-
kræfter var til rådighed til efteråret. 
TVM svarede, at man i udgangspunktet må betragte situationen som hvis en undervi-
ser pludselig forlader instituttet, og man skal finde løsninger i de aktuelle situationer, 
samt at studienævnet derfor løbende må godkende de ad hoc løsninger, som er nød-
vendige. 
 
BM nævnte, at der tilsyneladende var flere tilfælde, hvor underviser ikke var til at 
træffe på eksamensdage med skriftlig eksamen, hvilket ellers er et krav. Der blev sva-
ret, at underviser skal anføre en stedfortræder, såfremt han/hun ikke selv kan træffes. 
BM tager dette med tilbage til afdelingen for eksamen. 
 
 
 
 


