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 Referat fra studienævnsmøde i Aarhus University School of Science  

 
 
 
 

Referat af møde 6-2015 i Studienævnet for Aarhus University School of Science 

mandag den 25. januar 2016 i lokale 1520-732, kl. 14.00 -16.00.  

 

Til stede: Mads Faurschou Knudsen; Michael Kristensen; Sten Thorbjørnsen; David 

Bækby Houborg; Jeppe Kjeldsen Jensen; Anders Peter Koed Doktor; Ida Alexandra 

Rosendahl; Thorbjørn Grønbæk; Birgit Olesen 

 

Fraværende med afbud: Gerth Stølting Brodal; Henrik Birkedal; Philip Tchernavskij 

Fra studieadministrationen: Bente Mattsson (ref.), studenterstudievejleder Birgitte, 

biologi. 

 

De nyvalgte studentermedlemmer deltog i det ordinære møde. 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Specialekontrakter – frister og procedurer 

 
3. Fremdriftsreformen 

 
4. Godkendelse af formkrav på bachelorprojekt i fysik. (Se venligst neden for samt 

det vedhæftede bilag 30 Bachelorprojekt_fysik_final) 
 

5. Eventuelt 
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Ad.1. Godkendelse af dagsordenen. 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelsen af ønske om ad hoc godkendelse af kursus 

på matematik under Eventuelt 

 

 

Ad.2. Specialekontrakter – frister og procedurer 

MFK havde ønsket drøftelsen i studienævnet, idet det er hans indtryk, at der fortsat 

er tvivl om, hvornår specialer skal igangsættes og afleveres. Der opstår ofte tvivl hos 

vejlederne og med kravet om studietidsreduktion er der også pres på vejlederne. Der 

bør være klarere rammer for hvornår kontrakter skal indgås og der bør være ensarte-

de regler for, hvordan afleveringsdatoen fastsættes. Studienævnet drøftede herefter 

om man skulle overgå til digital eksamen. Det blev også drøftet, om der skulle være 

ensartede procedurer med aflevering til koordinator i stedet for til vejleder. Nævnet 

drøftede hvornår man kan bede de studerende om at tage fat på at forberede indgåel-

se af specialekontrakt. Der var enighed om, at kontrakten bør foreligge forud for spe-

cialestart. 

Studienævnet indstiller, at administrationen fremsender synspunkterne til prodeka-

nen. 

 

Ad.3. Fremdriftsreformen 

BM orienterede om den procesplan, som foreligger for arbejdet på AU i forhold til at 

fastsætte fælles retningslinjer for implementering af den kommende fremdriftsre-

form, efter at der er indgået en ny politisk aftale herom. Det forventes, at studienæv-

nene vil blive hørt i sagen medio marts 2016. 

 

Ad.4. Godkendelse af formkrav på bachelorprojekt i fysik. (Se venligst 

neden for samt det vedhæftede bilag 30 Bachelorprojekt_fysik_final) 

Studienævnet godkendte det fremsendte forslag til formkrav med bemærkninger om, 

at den fremsendte tekst skal rettes til. Rettelserne er sendt direkte til instituttet. 

 

Ad.5. Eventuelt 

BM forelagde et forslag til kursusbeskrivelse på ph.d.-kurset Complex Geometry, som 

nogle få kandidatstuderende på matematik gerne ville følge. Den fremsendte kursus-

beskrivelse blev godkendt med bemærkningerne, at læringsmålene skal skærpes til 

det korrekte SOLO-niveau, sætningen ’The main goals…’ skal udgå, og eksamensti-

den/formen skal specificeres. 
 

 


