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Til stede: Tinna Ventrup Stevnsner, Birgit Olesen, Jens Carsten Jantzen, Bent Od-

gaard, Bo Tranberg, Rasmus Kjeldsen Jensen, Philip Tchernavskij, Michael Kristen-

sen, Ida Alexandra Rosendahl 

 

Fraværende med afbud: Birgit Schiøtt, Mads Kristian Warming, Thorbjørn Grøn-

bæk 

 

Fra AU Studier ST: Bente Mattsson (referent) 

 

Fra studievejledningen: Donni Nørgaard, Datalogi 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Dimensionering 
 
3. Studiemiljø (bilag 106)  
 
4. Problemanalysen: Medinddragelse (bilag 107) 

 
5. ST-grænseværdier for fælles AU-indikatorer og oversigt fælles nøgletal 

(udkast) (deadline 1. december 2014) (bilag 108) 
 
6. Engelsktalende eksamensvagter 

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 24. november 2014, kl. 13.00 – 15.00 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  
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7. Problemer med elektroniske skemaer til meritansøgninger 
 
8. Meddelelser: 

 a. Dispensation fra tilmeldingskravet. (Bilag 109) 
 
9. Eventuelt 

 

 

Ad.1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

Bilag 110 fra Datalogi var eftersendt. 

 

Ad.2. Dimensionering 

TVS redegjorde for ministeriets udmelding af ændringer i antal, der kan optages in-

den for visse fagområder. Der har været udmeldt flere forskellige beregninger, som 

endnu ikke er færdigforhandlede. Lige nu forventer vi, at biologi, molekylærbiologi, 

molekylærmedicin og geoscience bliver berørt, sammen med kandidatuddannelsen i 

biomedicinsk teknik. 

 

Den endelige forhandling mellem AU og ministeriet pågår, og vi afventer resultatet af 

denne. 

 

Ad.3. Studiemiljø (bilag 106) 

TVS orienterede om det udsendte materiale. Stress, læsegrupper og læseplaner står 

øverst på listen sammen med digitale læringsplatforme, feedback, samspil med un-

dervisere. Dette er det generelle indtryk og der kan være faglige forskelle. Spørgsmå-

let er nu hvilke tværgående initiativer, som ASOS skal anbefale.  

Det blev drøftet hvorvidt der er sammenhæng mellem stress og manglende plads til 

læse/studiegrupper. Der er skabt flere læsepladser og det er vanskeligt at finde flere. 

MK lagde vægt på de særlige vanskeligheder, der er for jordbrugsuddannelserne, hvor 

det mærkes særligt, at mange af underviserne og forskerne ikke er på campus i Aar-

hus. BO nævnede, at mange henviser til kvartersordningen, og han fandt at studie-

nævnet burde nævne dette. Fordele og ulemper ved ændring fra kvartersordning til 

semesterordning blev drøftet. Der var enighed om, at man med fordel kunne overveje 

ændrede evalueringsformer i kurserne ved en overgang til semester og overveje en 

mere fleksibel struktur.  

Oprettelsen og understøttelse af læsegrupper blev også drøftet. Vedrørende feedback 

var der enighed om at der skal ske en forventningsafstemning. 

Der udarbejdes en indstilling til dekanatet, som først rundsendes til kommentering. 

 

Ad.4. Problemanalyse: Medinddragelse (bilag 107) 

Oplægget om medinddragelse blev generelt set som meget abstrakt og uden konkrete 

spørgsmål at forholde sig til. Studienævnet finder generelt at der sker en god med-
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inddragelse, men at man kan styrke informationssiden, således at man kan gennem-

skue, hvem der beslutter.  

 

Nævnet drøftede endvidere, at man finder at nævnet ikke i tilstrækkelig grad kan væ-

re idegenerende, da man finder at der mangler deltagelse af en studieleder. 

Der udarbejdes en indstilling til dekanatet, som først rundsendes til kommentering. 

 
Ad.5. ST-grænseværdier for fælles AU-indikatorer og oversigt fæl-
les nøgletal (udkast) (deadline 1. december 2014) (bilag 108) 

TVS forklarede, at indikatorerne har været behandlet i Uddannelsesudvalget. Punk-

terne ligger derfor fast, men de enkelte procentsatser kan drøftes. 

Der var enighed i nævnet om, at det bagvedliggende materiale var mere interessant, 

og at det derfor er vanskeligt at vurdere, om de fastsatte procenter er relevante. Det er 

også mere interessant at høre om målemetoder m.v. De kommentarer, der er kommet 

fra kredsen af Uddannelsesansvarlige tages videre. 

Man vil endvidere gerne have adgang til baggrundsmaterialet. 

 

Ad.6. Engelsktalende eksamensvagter. 

TVS redegjorde for, at det fortsat er et problem, at det ikke er tydeligt for engelskta-

lende studerende, at den information, der ligger på bordene er den samme, som den 

der gives mundtligt på dansk – og at dette siges specifikt. 

BM kontakter eksamenstilsynet. 

 

Ad.7. Problemer med elektroniske skemaer til meritansøgninger 

PT gjorde opmærksom på, at skemaerne ikke er hensigtsmæssigt bygget op, og derfor 

bliver studerende i tvivl, når der skal søges meritmodul/gæstefag. 

BM lovede at se på sagen. 

 

Ad.8. Meddelelser 
a. Dispensation fra tilmeldingskravet. (Bilag 109) 

BM forklarede baggrunden for notatet, og at det i alt væsentligt følger de retningslini-

er, som ST sædvanligvis arbejder efter. Vi forventer derfor ikke, at der vil blive særli-

ge udfordringer i relation til behandling af ansøgninger om nedsættelse af tilmel-

dingskravet. 

 

 

TVS nævnte, at der 3-12-2014 afholdes seminar om Stress og Kultur. Alle er invitere-

de. 

 

BT nævnte, at ASOS er fuldt besat i næste valgperiode – og at Philip, Ida og Thor-

bjørn fortsætter i det nye studienævn. 

 

Ad.9. Eventuelt 

BOlesen spurgte til implementering af Blackboard.  
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Bilag 110 fra Datalogi: Kurset Praksisprojekt udgår på bacheloruddannelsen i IT og 

erstattes af kurset Eksperimentel systemudvikling. 

 

Forslaget blev godkendt som fremsendt. 

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 15. 


