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Til medlemmerne af  

Studienævnet for Aarhus University School of Science: 
 
Michael Ignatieff Schwartzbach 
Birgit Olesen 
Hanne Birgit Schiøtt 
Michael Hassing Kristensen 
Jens Carsten Jantzen 
Bent Odgaard 
Mads Kristian Warming  
Bo Tranberg 
Rasmus Kjeldsen Jensen 
Philip Tchernavskij 
Thorbjørn Grønbæk 
Ida Alexandra Rosendahl 
                                         

Referat fra studienævnsmøde Aarhus University School of Science 

mandag den 4. juni 2014, kl. 9.00 – 11.00 i lokale 1520-732. 

 
 
 

 

 

Til stede: Birgit Olesen, Birgit Schiøtt, Jens Carsten Jantzen, Michael Schwartzbach, 

Bo Tranberg, Rasmus Kjeldsen Jensen, Mads Kristian Warming, Philip Tchernavskij, 

Thorbjørn Grønbæk, Ida Alexandra Rosendahl. 

 

Fraværende med afbud: Michael Hassing Kristensen, Bent Odgaard 

Fraværende uden afbud: Thorbjørn Grønbæk 

 

Fra AU Studier ST: Bente Mattsson (referent), Kim Kusk Mortensen, Søren Anker 

Andersen 

 

Fra studievejledningen: Sofie Hindkjær Lautrup 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Forslag til nyt årshjul for godkendelse af kurser og studieordninger 

 

3. Opsamling på forslag til nye reeksamensterminer og spørgsmål vedr. 

førsteårsprøve 

 

4. Opsamling på indstilling til prodekan 
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5. Status på udvikling af fast skema 

 

6. Meddelelser 

 

7. Eventuelt 

 

Ad.1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. Det blev bemærket, at bilag var udsendt meget sent. 

 

Ad. 2. Forslag til nyt årshjul for godkendelse af kurser og studieordninger 

BM fremlagde administrationens forslag til nyt årshjul for indsendelse af ændringer 

til studieordninger og kursusbeskrivelser. Foranlediget af fremdriftsreformens krav 

om kontrol af tilmeldinger til undervisning, har vi behov for at kende kursuskataloget 

tidligere og dermed sikre længere tid til vejledning af de studerende i forhold til hvil-

ke kurser, de skal gennemføre. Det nye årshjul vil kunne understøtte dette arbejde, og 

samtidig lægges der op til, at kursuskataloget godkendes for hele det akademiske år, 

hvilket blev set som en stor fordel af såvel studerende som VIP i studienævnet. 

Med bemærkninger om, at administrationen skal sikre, at årshjulet i kort form ud-

sendes til alle relevante VIP og at der udsendes information til studerende om hvor 

langt frem de kan se godkendte kurser, blev årshjulet godkendt af studienævnet. 

 

Ad.3. Opsamling på forslag til nye reeksamensterminer og spørgsmål 

vedrørende førsteårsprøve 

Forslag til nye reeksamensterminer var behandlet på studienævnsmødet den 7.4. 

Nævnet var betænkeligt ved det forhold, at terminerne bevirker, at der ikke kan tilby-

des 3 eksamensforsøg i alle kurser i førsteårsprøven. Vi har efterfølgende redegjort 

for, at dette ikke er et krav jf. gældende eksamensbekendtgørelse.  

SAA redegjorde for de foreslåede terminer og behovet for evt. at inddrage lørdage og 

søndag for at få eksamensplanen til at gå op. Nævnet drøftede terminerne og lagde 

vægt på, at eksamensplanen skulle tage hensyn til de kurser, der ligger i studiedia-

grammerne, således at studerende, der følger normal studieplan tilgodeses mht tid 

mellem de enkelte eksamener. Det ville også i den nye plan være nødvendigt at ind-

regne svartid for ordinær eksamen i relation til reeksamen, idet det ellers kunne be-

tyde, at en studerende meget sent kunne få besked om ikke at være bestået og dermed 

tilmeldt til 2. eksamensforsøg. SAA lovede, at dette hensyn også ville blive indregnet 

så vidt muligt. 

Det blev endvidere drøftet, at der for ofte går længere tid end de fastsatte frister før-

end eksamensresultater foreligger. Der er stort pres på VIP, og man bad administra-

tionen overveje at fastsætte nogle mere realistiske frister. Problemet vil blive minime-

ret med stadig større overgang til STADS-VIP. 

Der blev spurgt til forskellen på bedømmelsesdato og registreringsdato. SAA forkla-

rede, at alle papirprotokoller tastes inden for 1-2 døgn efter modtagelsen. Forskellen 
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på de to datoer er således ikke forsinkelse i administrationen, men i indsendelse til 

administrationen. 

 

De nye terminer for reeksamen er vedtaget i studienævnet, og skal udmeldes med 

ikrafttrædelsesplan hurtigst muligt. 

 

Ad.4. Opsamling på indstilling til prodekan 

Indstillingen til prodekanen var i store træk godkendt. BM lovede en mere præcis op-

følgning på dette punkt. 

 

Ad.5. Status på udvikling af fast skema 

KKM og SAA gennemgik de rammer og forudsætninger, der var nødvendige ved 

overgang til mere fast skemalægning af undervisningen. De benyttede slides og ud-

delte bilag er vedlagt referatet. 

Eftersom bilag var fremsendt meget sent besluttedes det, at nævnet skal have en mu-

lighed for at drøfte sagen med uddannelsesudvalg m.v. og derefter fremsende kom-

mentarer skriftligt til administrationen. Dette udmeldes direkte til uddannelsesan-

svarlige, nævn m.v. fra administrationen og efter nærmere aftale med prodekanen. 

 

 

Ad.6. Meddelelser 

Punktet blev ikke nået. 

 

7. Eventuelt 

Punktet blev ikke nået. 

 

 

Mødet sluttede kl. 11.00 


