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Studienævnet for Aarhus University School of Science: 
 
Michael Ignatieff Schwartzbach 
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Mads Kristian Warming  
Bo Tranberg 
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Philip Tchernavskij 
Thorbjørn Grønbæk 
Ida Alexandra Rosendahl 
                                         

Referat fra studienævnsmøde Aarhus University School of Science 

mandag den 7. april 2014, kl. 13.15 i lokale 1520-732. 

 
 
 

 

Til stede: Birgit Olesen, Birgit Schiøtt (indtil 15.05), Michael Hassing Kristensen, 

Jens Carsten Jantzen (fra kl. 14), Bent Odgaard, Bo Tranberg, Rasmus Kjeldsen Jen-

sen, Mads Kristian Warming, Philip Tchernavskij, Thorbjørn Grønbæk (indtil 14.05), 

Ida Alexandra Rosendahl. 

 

Fraværende uden afbud: Michael Schwartzbach 

 

Fra AU Studier ST: Bente Mattsson (referent), Mette Kofod Erichsen 

 

Fra studievejledningen: Sabrina Tang Christensen 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Studieordninger og kursusudbud vedr. E2014 

 Bilag 77 – Institut for Bioscience.  

 Bilag 78 – Jordbrug 

 Bilag 79 – BIRC 

 Bilag 80 – Datalogi og It 

 Bilag 81 – Fysik 

 Bilag 82 – iNANO 

 Bilag 83 – Kemi 

 Bilag 84 – Matematik 



 

 

    

Side 2/4 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

  Bilag 84A – Calculus2Q2-evaluering 

 Bilag 85 – Fødevarer 

 Bilag 86 – Molekylærbiologi 

 Bilag 87 – Geoscience 

 Bilag 88 – Videnskabsstudier 

 

3. Godkendelse af nye reeksamensterminer 

 Bilag 89 – Reeksamensterminer 

 

4. Meddelelser 

a. Vedr. påtænkte besparelser på Ph.d.-området ved Health  

(bilag 90) 

 

5. Eventuelt  

 

 

Ad.1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. Det blev besluttet at behandle bilag 86 først. 

 

Ad. 2. Studieordninger og kursusudbud vedr. E2014 

Det fremsendte bilag blev behandlet og resultatet af behandlingen fremsendes direkte 

til de relevante institutter og uddannelsesansvarlige. 

 

Foranlediget af bilagene blev følgende generelle beslutninger vedtaget i nævnet: 

 

Studienævnet har besluttet, at man fremover kan ændre i hjælpemidler uden studie-

nævnsgodkendelse, såfremt ændringen er, at PC/tablet eller tilsvarende kan med-

bringes med egne noter, e-bøger m.v. En standardtekst skal udarbejdes i administra-

tionen og anvendes i alle relevante kursusbeskrivelser. Ændringen skal være aftalt 

med administrationen. 

 

Studienævnet har besluttet, at der ikke bør indføres skarpe progressionskrav i enkelte 

kurser f.eks. således at bestemte kurser skal være beståede forud for deltagelse i an-

dre kurser. Studienævnet har forståelse for, at det i helt særlige tilfælde kan være 

hensigtsmæssigt af hensyn til instituttets ressourcer, men almindeligvis bør man hol-

de sig til denne formulering   ”Det anbefales, at følgende kurser XXX er beståede for-

ud for deltagelse i dette kursus”. Studienævnet har hermed lagt vægt på, at der ikke 

skal opstilles unødige hindringer for studerende i relation til fremdriftsreformens 

krav. 

 

På baggrund af de godkendte studieordningsændringer, som var indsendt fra Institut 

for Bioscience har studienævnet besluttet, at kravet om tilvalg på mindst 30 ECTS på 

kandidatuddannelser kan nedsættes til mindst 15, såfremt nedsættelsen er en følge af 

indførelsen af specialiseringsretninger med obligatoriske kurser, hvor sammensæt-
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ningen af obligatoriske kurser, tilvalgskurser og valgfrie kurser sikrer den nødvendige 

bredde i uddannelsen. Nævnet har bedt administrationen om at forelægge beslutnin-

gen for studieleder. 

 

Der blev ved drøftelsen af denne ændring lagt vægt på, at sammensætningen af speci-

aliseringerne på Bioscience var drøftet med uddannelsens aftagerpanel.  

 

I relation til de godkendte ændringer af undervisningsformen i kurserne Calculus 1 og 

2 udtrykte nævnet sin anerkendelse af den evalueringsrapport, som er udarbejdet, og 

som nævnet fandt meget informativ og konstruktiv. 

 

Særligt vedr. bilag 77 Bioscience skal nævnes, at der blev uddelt et supplerende bilag 

vedr. kurset i Klimapåvirkninger og feedback. 

 

Særlig vedr. bilag 78 Jordbrug skal nævnes, at det blev godkendt, at faget indfører et 

Internship/Erhvervsprojekt, hvor det særligt er sikret, at der er læring i forløbet. Op-

bygningen var aftalt med fagets aftagerpanel. Der skal være tilknyttet en intern vejle-

der og der skal afholdes mundtlig eksamen. 

Nævnet drøftede muligheden for, at man med udgangspunkt i denne beskrivelse 

kunne oprette mere generiske læringsmål for tilsvarende uddannelseselementer på 

øvrige fag under Science and Technology. 

 

Det blev endvidere drøftet, hvordan man kan sikre bedømmelsen ved eksamener, 

hvor der indgår en form for udprøvning undervejs f.eks. i kurset i Astrofysik. 

Der er enighed i nævnet om, at eksamen ved kursets afslutning skal indeholde en 

samlet bedømmelse, som ikke på forhånd er markeret i en procentfordeling af be-

dømmelsesgrundlaget. Dette hindrer ikke, at man undervejs tillægger dele af de obli-

gatoriske elementer en vis vægt i den samlede bedømmelse. 

 

Der er usikkerhed omkring afvikling af kurser i videnskabsteori samt i de fagdidakti-

ske kurser. Der skal tages kontakt til studieleder med henblik på afklaring. 

 

 

 

 

Ad.3. Godkendelse af nye reeksamensterminer 

Studienævnet havde fået forelagt forslag til indførelse af hurtig reeksamen efter alle 

kvarterer, således at reeksamen efter Q2 lægges i eksamensperioden efter Q3, reek-

samen efter Q3 lægges i eksamensperioden efter Q4, der så har reeksamen i august. 

Nævnet tilslutter sig forslaget, men har følgende spørgsmål: 

 

Nævnet drøftede hvorvidt det ville være muligt for studerende at gennemføre tre ek-

samensforsøg inden for den forkortede førsteårsprøve, som forventes indført fra og 

med studieåret 2015/16.  
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4. Meddelelser 

a. Vedr. påtænkte besparelser på Ph.d.-området ved Health  

Nævnet havde modtaget en skrivelse fra studienævnet for kandidatuddannelsen i mo-

lekylær medicin ved Health, hvori der udtrykkes en bekymring for rekruttering til 

uddannelsen idet man fremover stort set alene vil uddele ph.d.-stipendier via fakulte-

tets centre. Kandidatuddannelsen i molekylær medicin har hidtil leveret et stort antal 

ph.d.-studerende på Health på fuldt fakultetsfinansierede stipendier. 

 

Studienævet udtrykte forståelse for problemet, men fandt ikke, at det i særlig grad 

adskiller sig fra de finansieringsproblemer, der er overalt i relation til ph.d.-

stipender. Nævnet tog således henvendelsen til efterretning og forventer, at der frem-

sendes et svar via prodekanen. 

 

5. Eventuelt 

BM orienterede kort om, at man i studieadministrationen p.t. arbejder med at fast-

lægge rammerne for håndtering af tilmeldingskravet på 30/60, herunder at få udar-

bejdet forslag til reviderede kontrakter i en lavpraktisk udformning. 

 

Mødet sluttede kl. 16.30 

 

 


