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Referat af møde 3-2013 i Studienævnet for Aarhus University School of Science 
mandag den 26. august 2013, kl. 15.15 i lokale 1520-732.  
 
Til stede: Michael Schwartzbach, Tinna Ventrup Stevnsner, Bo Tranberg, 
Jens Carsten Jantzen, Anders Bank Blichfeld, Mathias Rav, Rasmus Kjeldsen 
Jensen 
 
Fraværende med afbud: Birgit Olesen, Birgit Schiøtt, Michael Hassing 
Kristensen 
 
Observatør: Mads Kristian Warming 
 
Fraværende uden afbud: Erik Olesen 
 
Fra studieledelsen:  
 
Fra studievejledningen: Sofie Hindkjær Lautrup 
 
Fra AU-Studier ST: Bente Mattsson, referent, Søren Anker Andersen (UVAEKA), 
Christian K. Ramsing (driftschef), Kim Kusk Mortensen (uddannelseschef)    
 
 

 
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
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Ad.2. Meddelelser 
BM orienterede kort om behandlingen af de mange genindskrivninger og studieskif-
tere. Nævnet efterlyste information og overblik over studieskiftere. 
SAA orienterede kort om, at næsten hele afdelingen for eksamen og undervisning 
(UVAEKA) flytter til andre kontorer i bygning 1532 3 sal.  

 
Ad.3. Diskussion af principper for fast eksamensplan og evt. undervis-
ningsplan (deltagelse oplæg fra Christian Ramsing og Søren Anker Andersen) 
På seneste studienævnsmøde var det aftalt, at CR skulle teste sidste års tilmeldinger i 
dette års skema, for at se hvor meget genbrug, der kan forventes i skemahåndterin-
gen, hvor meget år for år ligger relativt fast. Testen kunne desværre ikke bruges, da 
der ikke kunne tages højde for holdinddelinger. 
CR redegjorde for det arbejde, der allerede nu pågår i relation til en centralisering af 
planlægning på AU. I løbet af 2-3 år vil alle hovedområders planlægning være centra-
liseret. Lige pt. gennemføres pilotprojekter med deltagelse af BSS og ARTS. Det vur-
deres i den sammenhæng klart at ST vil stå bedst rustet, såfremt man snarest igang-
sætter et arbejde hen mod mere fast undervisnings-og eksamensplan. 
CR foreslog, at man kunne starte med at lægge al obligatorisk undervisning fast, loka-
letildele m.v. dog med den klare forudsætning, at man enten skal fastsætte øvre 
grænser for deltagerantal eller alternativt skal undervise samme kursus flere gange. 
 
Der var enighed i studienævnet om, at en mere fast undervisnings-og eksamensplan 
er at foretrække, samt at udgangspunktet for denne bør være at tilgodese de anbefa-
lede studieprogrammer, og dermed afgive en mindre del af den nuværende valgfri-
hed. Der er også et indtryk af, at den store valgfrihed ikke altid er at foretrække, idet 
mange studerende oplever forvirring og er meget bange for at foretage forkert valg.  
 
Studienævnet konkluderede således, at man ønskede at anbefale til prodekanen, at 
der sættes et arbejde i gang med henblik på at nå frem til en fast undervisnings-og ek-
samensplan forud for den centralisering af planlægningen, som er stillet os i udsigt. 
 

 
Ad.4. Status vedr. optag 2013  
KKM uddelte en oversigt over optaget på Science, hvoraf det fremgik, hvordan udvik-
lingen havde været i perioden fra 7. august til og med d.d. Resultatet var blevet, at en 
del var afvist i 2. runde, fordi tallene kommer meget sent, og der dermed ikke kan ta-
ges højde for eventuel oprettelse af yderligere hold. Dog skal det bemærkes, at vi fra 
tidligere år ved, at en del af 2. rundeoptaget er skrøbeligt og ikke holder ret længe, of-
te fordi 2. rundeoptaget ikke er den studerendes primære uddannelsesønske. Admi-
nistrationen vil tage skridt til at få klarlagt, hvorvidt det fremover vil være muligt at 
disponere tidligere på baggrund af tidligere opgørelser. 
KKM nævnte endvidere, at der i år var foretaget en vis overbookning i lokalerne. Til 
næste år vil undervisningstiden dagligt blive udvidet til også at omfatte perioden fra 
kl. 16 til kl. 18. Det er aftalt, at der også skal leveres IT-støtte i denne periode. 
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Ad.5. Eventuelt 
 
BT orienterede om, at man på Institut for fysik har en vejledning om bachelorprojek-
ter. Vejledningen er tilgængelig på studieportalen for fysik: 
http://studerende.au.dk/fileadmin/site_files/studier/Bachelorprojekt_Fysik_2012_
2.pdf 
Det blev foreslået, at alle institutter har tilsvarende vejledninger liggende på studie-
portalerne og at man forsøger at skabe et fælles grundlag med skyldigt hensyn til de 
variationer, der er på de enkelte institutter. Der var enighed i nævnet, om at det var 
en god idé og at det ville være en støtte for de studerende.  
BT tager sagen videre til en drøftelse med prodekan Tom Vindbæk Madsen. 
 
Der blev endvidere stillet spørgsmål vedrørende Talent-programmet, og MR og BT 
kunne oplyse, at det alene er fysik, der skal deltage. Der er ingen konkret viden om, 
hvordan programmet forventes udmøntet i praksis. 
 


