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Til medlemmerne af  

Studienævnet for Aarhus University School of Science: 
 
Tinna V. Stevnsner 
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 25. august 2014, kl. 13.00 – 15.00 i lokale 1520-732. 

 
 
 

U D K A S T 

 

Til stede: Birgit Olesen, Birgit Schiøtt, Jens Carsten Jantzen, Michael Schwartzbach, Bo Tranberg, Ras-

mus 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 

 

Referat af studienævnsmøde for Aarhus University School of Sci-

ence  

 
 

 

Til stede: Tinna Ventrup Stevnsner, Jens Carsten Jantzen, Bent Odgaard, Bo Tran-

berg, Rasmus Kjeldsen Jensen, Thorbjørn Grønbæk; Michael Kristensen 

 

Fraværende med afbud: Birgit Olesen, Philip Tchernavskij, Ida Alexandra Rosendahl, 

Birgit Schiøtt, Mads Kristian Warming 

 

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

 

Fra studievejledningen: Jes Stengaard, Molekylær medicin 

 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Oplæg vedrørende ændringer i den faglige organisering af uddannelserne i mole-

kylær medicin (til orientering vedlægges de bilag, der har været udsendt til hø-
ring) 
 

3. Status fast skema 
 

4. Status optag 2014 
 

5. Fremdriftsreformen ved studiestart 
 
6. Meddelelser 

a. ny forretningsorden (vedlagt) 
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7. Eventuelt 

 

 

Ad.1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 
Ad.2. Oplæg vedrørende ændringer i den faglige organisering af uddan-
nelserne i Molekylær medicin (til orientering vedlægges de bilag, der har 
været udsendt til høring) 

Oplægget blev drøftet, og der blev udtrykt bekymring over, at et nyt studienævn ville 

bryde med traditionen på ST med to overordnede studienævn og en række uddannel-

sesudvalg – og dermed skabe præcedens for nye fagnære studienævn. Der var endvi-

dere usikkerhed om, hvorvidt det kunne blive vanskeligere at træffe beslutninger for 

science-uddannelserne, ligesom man kunne frygte for udvikling af forskellig praksis 

for dispensationer og meritter for de studerende. Der var enighed i nævnet om at 

sende en fælles udtalelse til prodekanen. 

 

Ad.3. Status fast skema 

KKM redegjorde kort for, at arbejdet med introduktion af fast skema vil følge den 

plan, der har været fremlagt i studienævnet og at arbejdet går i gang når starten på 

dette semester er overstået. De kommentarer, der er kommet på det tidligere møde 

med nævnet og fra et møde med uddannelsesansvarlige er indarbejdet i planen. 

Der var enighed i nævnet om, at oplægget til fast skema skulle udsendes til nævnet 

igen med henblik på en høring. 

 

Ad.4. Status optaget 2014 

KKM redegjorde for optaget 2014 i relation til den udsendte oversigt over optaget de 

seneste år og i år på hele ST. 

Der har igen været problemer med håndtering af 2. runde optag, men der vil blive ta-

ge skridt til at det skal løses forud for næste års optag. 

 

Ad.5. Fremdriftsreformen ved studiestart 

BM redegjorde for behandlingen af de såkaldte tvangsmeritsager, som der skal tages 

stilling til.  

Der er endnu en række delområder under fremdriftsreformen, som kan behøve stu-

dienævnets behandling. Studienævnet tilsluttede sig, at administration kan udsende 

oplæg til beslutning ad hoc. 

Studieadministrationen har igangsat et projekt med henblik på at digitalisere bache-

lor-og kandidatkontrakter. Der blev i den forbindelse stillet spørgsmål til, om det 

fortsat var nødvendigt at have dansksprogede kandidatkontrakter. Det vil administra-

tionen se på. 
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Bent Odgaard efterspurgte en oversigt over de væsentligste beslutninger m.v. i frem-

driftsreformsammenhæng. Bo Tranberg henviste til forskellige hjemmesider, hvor 

der er samlet information. 

BM lovede at få lavet en tidsplan over implementeringsprocesserne inkl. Blackboard, 

som kunne udsendes til VIP og evt. i nyhedsbrev til medarbejdere. 

 

Ad.6. Meddelelser 

 a. ny forretningsorden 

Ny version af standardforretningsorden blev taget til efterretning. 

 

Ad.7. Eventuelt 

Bo Tranberg spurgte til det fælles lokalebookingssystem og ST´s rolle. Administratio-

nen undersøger status og vender tilbage. 

Det blev nævnt, at der skal være valg af VIP til studienævnet i dette efterår. 

 

Mødet sluttede kl. 14.20. 


