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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 6. oktober 2014, kl. 13.00 – 16.00 i lokale 1520-731. 

 
 
 

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, Birgit Olesen, Jens Carsten Jantzen, Bent Od-

gaard, Bo Tranberg, Rasmus Kjeldsen Jensen, Thorbjørn Grønbæk; Michael Kristen-

sen, Birgit Schiøtt, Mads Kristian Warming 

 

Fraværende med afbud: Philip Tchernavskij, Ida Alexandra Rosendahl 

 

Fra AU Studier ST: Bente Mattsson (referent) 

 

Fra studievejledningen: Donni Nørgaard, Datalogi 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af kursusudbud for F2015 

 Bilag 91 BIRC 

 Bilag 92 iNANO 

 Bilag 93 Bioscience 

 Bilag 94 Datalogi og it 

 Bilag 95 Fysik og astronomi 

 Bilag 96 Geoscience 

 Bilag 97 Kemi og medicinalkemi 

 Bilag 98 Matematik, matematik-økonomi og statistik 

 Bilag 99 Molekylærbiologi og genetik 

 Bilag 100 Jordbrugsvidenskab 
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 Bilag 101 Molekylær ernæring og fødevareteknologi 

 Bilag 102 Videnskabshistorie 

 Bilag 103 Oversigt over videnskabsteorikurser 

 

3. Indstillingsbetingelser ved reeksamen under Fremdriftsreformen (bilag 104) 

4. Frister for bachelorprojekter og specialer (Bilag 105) 

5. Eventuelt 

 

 

 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad.2. Godkendelse af kursusudbud for F2015 

De fremsendte bilag blev behandlet og resultatet af behandlingen fremsendes direkte 

til de relevante institutter og uddannelsesansvarlige.  

 

Ad.3. Indstillingsbetingelser ved reeksamen under Fremdriftsreformen 

(bilag 104) 

Der var fremsendt forslag til hvordan situationen kunne håndteres for studerende, 

som ikke når at opfylde indstillingsbetingelserne forud for ordinær eksamen og som 

dermed ikke består i første eksamensforsøg. Disse studerende kan blive tilmeldt hur-

tig reeksamen i kvarteret efter såfremt opfyldelsen af disse indstillingsbetingelser kan 

foregå i mellem ordinær eksamen og reeksamen.  

Studienævnet kunne ikke tilslutte sig forslaget, idet der var enighed om, at de stude-

rende har ansvar for at gennemføre de obligatoriske opgaver frem mod ordinær ek-

samen og nævnet fandt endvidere, at det ikke var praktisk og hensigtsmæssigt at af-

sætte ressourcer til opgavebehandling mellem de to eksamener. 

Studienævnet besluttede derfor, at alle studerende på kurser, hvor der er obligatori-

ske opgaver eller øvelser, skal tilbydes mulighed for at genaflevere disse opgaver flere 

gange frem mod ordinær eksamen. Hvis der alligevel ikke lykkes at opnå det krævede 

indstillingsgrundlag skal den studerende gennemføre det manglende ved næste ordi-

nære udbud af kurset. Der var endvidere enighed om, at man på kurser med obligato-

riske opgaver skal overveje antal, omfang og placering af disse. 

Der var enighed om, at kravet om antal godkendte opgaver skal være mindre en 100 

% af alle stillede opgaver. 

Beslutningen vil efterfølgende blive forelagt for prodekanen og skrevet ind i et notat, 

som sendes til endelig godkendelse hos formand og næstformand for studienævnet. 

 

 

 

Ad. 4. Frister for bachelorprojekter og specialer (Bilag 105) 
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Studienævnet tilsluttede sig det fremsendte forslag om fastsættelse af faste frister for 

bacheloropgaver og specialeopgaver. Dog ønskede nævnet, at afleveringsfristerne for 

bacheloropgaver fastsættes til 15. januar og 15. juni, idet man herved gør det muligt 

for studerende at planlægge eksamensterminen bedre. Der var enighed om, at et ik-

ke-bestået bachelorprojekt kan genafleveres til reeksamen, men at der ikke kan være 

krav om yderligere vejledning frem mod reeksamen. Terminer for reeksamen kan væ-

re august og marts. 

Overgangsordning blev ikke diskuteret. 

 

Beslutningen vil efterfølgende blive forelagt for prodekanen og skrevet ind i et notat, 

som sendes til endelig godkendelse hos formand og næstformand for studienævnet. 

 

Ad.5. Eventuelt 

BO stillede spørgsmål til studieordninger og måden hvorpå de vises. BM tilbød at 

sende en medarbejde til BO så det kunne drøftes specifikt. 

 

Mødet sluttede 16.15. 

 

 

 

 

 

 

 


