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Referat af møde 7-2014 i Studienævnet for Aarhus University School of Science ons-

dag den 21. januar 2015 i lokale 1520-732, kl. 10.00 – 12.00. 

 
Til stede: Birgit Olesen; Tinna Ventrup Stevnsner; Michael Hassing Kristensen; 
Jens Carsten Jantzen; Bent Odgaard; Mads Kristian Warming; Bo Tranberg; Rasmus 
Kjeldsen Jensen; Philip Tchernavskij 
 
Fraværende med afbud: Hanne Birgit Schiøtt; Thorbjørn Grønbæk; Ida Alexan-
dra Rosendahl 
 
Observatør: Studenterstudievejler fra datalogi: Donni 
 
Fra studieledelsen: prodekan Tom Vindbæk Madsen 
 
Fra studieadministrationen: Bente Mattsson (referent)  

 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Håndtering af nye specialefrister i relation til censor-og lokaleressourcer. 
 
3. Fastsættelse af merit i forbindelse med udlandsophold 
 
4. Meddelelser: 

a. Status på implementering af fremdriftsreformen 
 
5. Eventuelt 

 

Til medlemmerne af  

Studienævnet for Aarhus University School of Science: 
 
Birgit Olesen 
Tinna Ventrup Stevnsner 
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 
                                         

Studienævnsmøde for Aarhus University School of Science  
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Ad.1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt. 

 

Ad.2. Håndtering af nye specialefrister i relation til censor- og lokaleres-

sourcer 

TVS nævnte, at der med de nye frister bliver en større samtidighed i antallet af spe-

cialeeksamener og ordinære eksamener, og at man derfor kan frygte dels for censor-

ressourcer og dels for lokaleressourcer. Det blev efterspurgt, om der eventuelt var nye 

måder at gøre det på. MK foreslog, at de respektive uddannelsesudvalg ser på behov i 

den kommende sæson og dermed danner sig et overblik. Det blev endvidere drøftet, 

om det ville være muligt at reservere tid og sted på forhånd og køre dette sammen 

med den øvrige planlægning.  

BM ville tage spørgsmålet med tilbage i administrationen og se på, hvilke udtræk, der 

kan laves over forventede specialeafleveringer. 

 

 
Ad.3. Fastsættelse af merit i forbindelse med udlandsophold 

BT ønskede en drøftelse af meritfastsættelse med udgangspunkt i tre konkrete sager, 

som havde været i behandling meget længe. De konkrete sager viste, at man som stu-

derende ikke i alle tilfælde kunne tage udgangspunkt i den liste over udenlandske 

universiteter og ECTS-beregning, som var tilgængelig. 

 

TVM redegjorde for de overvejelser, der ligger bag beregningerne og nævnte, at posi-

tivlisten vil blive revideret og mere detaljeret. 

 

I de konkrete sager er der kontakt til det canadiske universitet. 

 

Herefter drøftede nævnet muligheden for at bruge 5 ECTS projekter til at fylde op, 

hvor et udlandsophold af flere grunde ikke når de krævede 30 ECTS pr. semester. Der 

er enighed om, at alle uddannelser skal kunne anvende disse projekter. 

 
Ad.4. Meddelelser: 

a. Status på implementering af fremdriftsreformen 

BM nævnte, at administrationen på ST den 4.2.15 holder en informationseftermiddag 

for alle studerende om fremdriftsreformen. Rammerne for tilmelding til 30 ECTS pr. 

semester er ved at være færdige, men vi mangler fortsat den systemmæssige under-

støttelse. Der er begyndt at komme en række dispensationsansøgninger vedr. nedsæt-

telse af tilmeldingskravet – især i forbindelse med barsel. 

 

Herudover har administrationen været beskæftiget med at få givet besked om dimen-

sioneringen til de studerende, som bliver bachelorer i løbet af januar, og som ikke al-

lerede har søgt ind på deres retskravskandidatuddannelse. 

 



 

 

    

Side 3/3 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 

Ad. Eventuelt  

Behandling af eftersendt bilag:  

 

Studienævnet har modtaget en ansøgning fra Henrik Birkedal, iNANO om kurset Sta-

tistik og databehandling.  

Nævnet drøftede det fremsendte, men enedes om, at sende sagen tilbage til ansøger 

med henblik på nærmere afklaring af konsekvenser for øvelseshold og eksamen. De 

ønskede ændringer forventes derfor ikke at kunne sættes i værk allerede fra Q4. 

 

 

Tinna Ventrup Stevnsner takkede de afgående medlemmer af studienævnet for arbej-

det. 

 

Mødet sluttede ca. kl. 11.  

 


