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Referat fra studienævnsmøde i Aarhus University School of Science  

 
 
 
 

Referat af møde 3-2015 i Studienævnet for Aarhus University School of Science 

mandag den 7. september 2015 i lokale 1520-732, kl. 14.00 -16.00.  

 

Til stede: Michael Kristensen, Gerth Stølting Brodal, Birgit Olesen (fra kl. 15), Mads 

Faurschou Knudsen, Sten Thorbjørnsen, Henrik Birkedal, David Bækby Houborg, 

Jeppe Kjeldsen Jensen, Thorbjørn Grønbæk, Philip Tchernavskij, Ida Alexandra Ro-

sendahl, Anders Peter Koed Doktor. 

 

Fra dekananet: Prodekan Tom Vindbæk Madsen 

 

Fra studieadministrationen: Bente Mattsson (ref.) 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Kursusudbud efteråret 2015 

 Geoscience bilag 14 

 Matematik bilag 15 

 Bioscience bilag 16 

 Molekylærbiologi og genetik bilag 17 

 iNANO bilag 18 

 Fysik og astronomi bilag 19 

Agro og Food bilag 20 

Bioinformatik bilag 21 

Datalogi bilag 22 
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3. Undervisningsstruktur v. Anna Bak Maigaard (bilag 23: Indstil-

ling_undervisningsstruktur_studienævn), Bilag 24: Undervisningsstruktur_2017_til 

høring) 

4. Introduktion til kvalitetsportal v. Anna Bak Maigaard (bilag 25: indstil-

ling_kvalitetsportal_studienævnet 

5. Eventuelt  

 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

Tom Vindbæk Madsen deltog i m ødet i stedet for Anna Bak Maigaard. 

Dagsordenen blev godkendt 

 

Ad.2. Kursusudbud efteråret 2015 

De indkomne bilag blev gennemgået og der vil blive udsendt svar direkte til de re-

spektive institutter. 

 

Ad. 3. Undervisningsstruktur 

TVM redegjorde for baggrunden for at man havde arbejdet med forslag til ny under-

visningsstruktur på ST. Der havde været enighed om, at kvartersstrukturen kunne 

være medvirkende til at skabe stress hos de studerende. En del studerende havde og-

så givet udtryk for at de ønskede længere forløb med tid til mere fordybelse. Med de 

foreslåede modeller vil der ikke ske en reduktion i omfang af undervisningstid, men 

modellerne forudsætter til gengæld, at der indføres fast skema på obligatoriske kurser 

og at der arbejdes med nye eksamensformer. TVM efterspurgte dels at studienævnet 

prioriterede de fremlagte modeller samt at alle gode ideer og synspunkter blev inklu-

deret i nævnets høringssvar. 

Herefter blev det fremsendte høringsmateriale diskuteret i nævnet. 

 

Nævnet enedes om, at synspunkterne skulle samles sammen til et foreløbigt udkast til 

et høringssvar, som kunne afsluttes efter næste studienævnsmøde. 

 

Ad.4. Introduktion til kvalitetsportalen 

TVM forklarede hvordan kvalitetsportalen hænger sammen med den ansøgning om 

Institutionsakkreditering, som skal indsendes for hele Aarhus Universitet. 

Til brug for det videre arbejde skal der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan bistå 

Anna Bak Maigaard på et enkelt møde. Umiddelbart meldte PT og TG sig til gruppen. 

Efterfølgende opfordres en fra VIP-siden at melde sig til gruppen. 

 

Ad.5. Eventuelt 

BO spurgte til hvilket sprog, der skal anvendes til eksamen på bacheloruddannelsen, 

hvis undervisningen har været gennemført på engelsk. Der var enighed om, at eksa-

men kan foregå på engelsk, men at der bør foreligge et eksamenssæt på dansk også. 

Det skal endvidere være muligt at lave sin eksamensbesvarelse på dansk. 
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HB spurgte om man ikke kunne opfordre rektor til at lade Kapsejladsdagen være un-

dervisningsfri. Arrangementet er sponseret af universitetet og det er meget uhen-

sigtsmæssigt, at underviserne skal være på plads i tomme undervisningslokaler. 

Nævnet ønskede at henvende sig til rektor via brev. 

 

 

 


