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Referat fra studienævnsmøde i Aarhus University School of Science  

 
 
 
 

Referat af møde 4-2015 i Studienævnet for Aarhus University School of Science 

mandag den 5. oktober 2015 i lokale 1520-732, kl. 14.30 -16.30.  

 

Til stede: Michael Kristensen, Gerth Stølting Brodal, Birgit Olesen, Mads Faurschou 

Knudsen, Sten Thorbjørnsen, Jeppe Kjeldsen Jensen (fra 15.40), Thorbjørn Grøn-

bæk, Philip Tchernavskij, Anders Peter Koed Doktor. 

 

Fraværende med afbud: Henrik Birkedal; Ida Alexandra Rosendahl, David Bækby 

Houborg 

 

Fra studieadministrationen: Bente Mattsson (ref.), Kim Kusk Mortensen 

 

Fra studievejledningen: Pernille Hornemann 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Optagelse og studiestart 2015 (orientering v. Kim Kusk Mortensen)  

 Studieadministrationen orienterer om status på årets optag og erfaringer fra stu-

diestartsprøven.  

 Studienævnet drøfter, om orienteringen giver anledning til at forberede nye initi-

ativer i forbindelse med optagelse og studiestart i 2016.  
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(bilag 26: Studiestartsprøve Science tabel) (Bilag 27: Tal vedr. KOT optag 2015) 

Bilag 28: Tal vedr. Kandidatoptag 2015 - eftersendes) 

3. Meddelelser 

4. Undervisningsstruktur – fortsat drøftelse af indstilling til fakultetsledelsen (bilag 

29: Opsamling af synspunkter vedr. forslag til ny undervisningsstruktur). Fra sidste 

møde er bilag 24 fortsat relevant og medsendes derfor igen. 

5. Kriterier for forhåndsgodkendelse af merit for kurser taget ved andre universiteter. 

Se venligst input til punktet neden for. 

6. Eventuelt  

 

 

Ad.1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad.2. Optagelse og studiestart 2015 (orientering v. Kim Kusk Mortensen)  

KKM orienterede om årets KOT-optag og problematikken ved standby pladser og 

overbooking. Der blev stillet spørgsmål til opgørelsen af optag på dimensionerede 

uddannelser og adgangsgennemsnit. 

KKM orienterede endvidere om optag på kandidatuddannelserne. 

Til slut orienterede han om resultatet af den netop gennemførte studiestartsprøve og 

hvordan den havde været tilrettelagt. 

 

Ad. 3. Meddelelser 

BM orienterede om åbning af kursuskatalog og den kommende kursustilmelding. BM 

orienterede også om, at der har været gennemført en oprydning i inaktive studeren-

de, og at det har medført ca. 100 udmeldelser. Studieadministrationen flytter ultimo 

november tilbage til Ny Munkegade. 

 

Ad. 4. Undervisningsstruktur – fortsat drøftelse af indstilling til fakul-

tetsledelsen  

Indledningsvis bad formanden for studienævnet alle medlemmer om at tilkendegive 

deres holdning til det fremsendte høringsforslag – og dermed også repræsentere den 

holdning, som var til forslaget i de respektive uddannelsesudvalg m.v. 

 

Der var generelt enighed om, at overgang til semesterstruktur var at foretrække, dog 

var dette ikke tilfældet for de studerende på geoscience. Der var enighed om, at det 

bør være uden den såkaldte fleksperiode. Studienævnet enedes endvidere om: 

Studiestart skal være 1.9. således at ST er helt koordineret med det øvrige universitet. 

17 undervisningsuger er for mange og skal nedsættes til 15 eller 16 uger.  

Der var udbredt ønske om en friuge i efteråret til fordybelse.  

Eksamensperioden bør være længere end 3 uger. 

Der blev udtrykt bekymring i relation til eksamen og reeksamen og disses placering. 

Der skal ske reduktion af antallet af 5 ECTS kurser. 

Institutter skal indbyrdes kunne aftale fleksible perioder til feltkurser m.v. 
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Mulighed for eksamen allerede i december skal undersøges. 

 

Forudsætninger for gennemførelse af ny struktur er efter nævnets opfattelse, at der 

sker overgang til fast undervisningsskema og eksamensplan, at der udvikles nye ek-

samensformer, herunder løbende udprøvning og anden form for udprøvning.  

 

Administrationen udarbejder udkast til høringssvar, som rundsendes til kommente-

ring i nævnet. 

 

Ad. 5. Kriterier for forhåndsgodkendelse af merit for kurser taget ved 

andre universiteter. 

BO redegjorde for det problem, at hun oftere skal vurdere kurser, der ønskes taget 

som fjernundervisning, og hvor der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for 

omfang, indhold og eksamensform. 

Der var enighed i nævnet om, at kurser, der ikke kan dokumenteres tilstrækkeligt skal 

afvises fagligt. 

 

 

Ad. 6. Eventuelt  

Intet. 

 

 


