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Referat fra studienævnsmøde i Aarhus University School of Science  

 
 
 
 

Referat af møde 5-2015 i Studienævnet for Aarhus University School of Science 

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

 

Til stede: Mads Faurschou Knudsen; Gerth Stølting Brodal; Sten Thorbjørnsen; Da-

vid Bækby Houborg; Philip Tchernavskij. 

 

Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Birgit Olesen; Henrik Birkedal; Thor-

bjørn Grønbæk; Anders Peter Koed Doktor; Jeppe Kjeldsen Jensen. 

 

Fraværende uden afbud: Ida Alexandra Rosendahl 

 

Fra studieadministrationen: Bente Mattsson (ref.),  

 

Fra studieledelsen: studieleder, prodekan Tom Vindbæk Madsen 

 

Fra studievejledningen: Pernille Hornemann 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Studietidsmodellen og fremdriftsbøden (v. Tom Vindbæk Madsen) 

 
3. Beslutning om ny undervisningsstruktur 
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4. Godkendelse af formkrav på bachelorprojekt i fysik. (Se venligst neden for samt 
det vedhæftede bilag 30 Bachelorprojekt_fysik_final) 
 

5. Drøftelse af rammer for dispensationssager vedr. nedsættelse af tilmeldingskrav 
til 0 ECTS. (v. BM) Bilag eftersendes. 
 

6. Eventuelt  

 

 

Ad.1. Godkendelse af dagsordenen. 

Dagsordenen blev tilføjet to nye punkter:  

Godkendelse af kvalitetsportalen. Bilag er eftersendt. 

Evaluering af instruktorer. 

 

Dagsordenen blev godkendt med disse to tilføjelser. 

 

Ad.2. Studietidsmodellen og fremdriftsbøden v. Tom Vindbæk Madsen 

TVM orienterede om baggrunden for den politiske beslutning om indførelse af studie-

tidsmodellen, samt om de beregninger, der lå bag måltallene for studietider frem til 

2020. 

Allerede i 2015 er AU og ST ramt af en fremdriftsbøde på i alt 22 mio. kr. og heraf 

tegner ST sig for de 9.050 mio.kr. 

 

Såvel de gennemsnitlige bachelorstudietider og kandidatstudietider er for lange, og 

der skal reduceres i de kommende år, såfremt fremdriftsbøden ikke skal slå helt igen-

nem. 

 

På AU har man valgt at se på måltallene således, at alle bacheloruddannelser skal 

ramme 3 år + 2 måneder og alle kandidatuddannelser skal ramme 2 år + 2 måneder, 

og diplomingeniøruddannelserne skal ramme 44 måneder i 2019. Dermed vil man 

komme inden for rammerne og undgå bøden. 

 

TVM redegjorde endvidere for de konsekvenser studietidsmodellen har medført i 

form af centralt fastsatte krav til de studerende i form af tilmeldingskrav og manglen-

de mulighed for at afmelde eksamener. Hertil kom de foranstaltninger, som fakultetet 

havde indført f.eks. faste frister for bachelorprojekter og specialer.  Herudover er der 

blevet mulighed for at samle om via Summer University, strammere regler for merit. 

Den netop udmeldte politiske aftale om justering af Fremdriftsreformen bevirker, at 

kravene flyttes fra centralt hold til de enkelte universiteter, som får mulighed for at 

fastholde stort set alle krav under Fremdriftsreformen samt yderligere at iværksætte 

et studieaktivitetskrav på op til 45 ECTS pr. år. Den politiske aftaler er endnu ikke 

udmøntet i bekendtgørelser, og indtil de foreligger, vil man ikke kunne melde ud fra 

fakultetet om, hvordan man eventuelt lokalt vil justere de allerede indførte regler og 

rammer. 
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Ad.2. Beslutning om ny undervisningsstruktur v. Tom Vindbæk Madsen 

TVM redegjorde kort for den beslutning, som var blevet resultatet vedrørende ny un-

dervisningsstruktur på ST. Efter en høringsfase, hvori der var indkommet henved 100 

siders høringsmateriale, var der nu taget beslutning om at indføre en semesterstruk-

tur på ST fra og med 1.9.2017. Et semester skal være på 15 uger med 4 ugers eksa-

mensperiode, uge 42 og de tre dage op til påske skal være undervisningsfri – men kan 

indeholde reeksamen. Derudover vil der blive reeksamen i august. Herudover udgår 

fagpakker af studieordningerne og erstattes af mulighed for inddragelse af kurser 

uden for det centrale fag i særligt tilrettelagte retninger også kaldet elefantstier. Der 

vil ikke blive afholdt egentlig eksamen midt i semestret – men der kan stadig være 

kurser på 5 ECTS, hvor der så skal udprøves på anden måde. 

Studienævnet kunne konstatere, at den nye model passede fint ind i de ønsker, som 

nævnet havde indmeldt i høringssvaret. 

TVM nævnte, at det videre forløb nu ligger i en nedsat styregruppe, som vil nedsætte 

adhoc grupper – f.eks. meget hurtigt vil der blive nedsat en gruppe vedrørende eksa-

mensformer. Alle studieordninger skal gennemgås og ændres – og det hele skal til 

godkendelse i de relevante studienævn, som indstiller til dekanen. 

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

neden for samt det vedhæftede bilag 30 Bachelorprojekt_fysik_final) 

Eftersom studienævnet ikke var beslutningsdygtige på grund af manglende fremmø-

de, udgår dette punkt og tages op igen på studienævnsmødet i  januar 2016. 

 

 
Ad.5. Drøftelse af rammer for dispensationssager vedr. nedsættelse af 

tilmeldingskrav til 0 ECTS. (v. BM) Bilag eftersendes. 

BM forklarede, hvordan praksis på området er fastsat, samt at der arbejdes inden for 

de rammer, som studienævnet tidligere har fastsat. Der er et stort antal sager, og alle 

disse sager medvirker til forlængelse af studietiderne, hvorfor administration ind i 

mellem mødes af den holdning, at der gives for mange dispensationer. 

Studienævnet drøftede praksis og der var enighed om, at fastholde den nuværende 

praksis. Studienævnet ønskede at se eksempler på konkrete afgørelser på typiske sa-

ger, hvilket kommer med på næste møde. Nævnet var enigt i, at man ved dispensatio-

ner ikke nødvendigvis skal dispensere bagud i tid – men alene se fremad. Dermed 

kan ansøgere ikke nødvendigvis forvente at kunne få slette brugte eksamensforsøg 

med henvisning til sygdom – såfremt de først henvender sig sent i semesteret. 

Eftersom nævnet ikke var beslutningsdygtigt, tages punktet op igen på næste møde,  

hvor man evt. også vil kunne drøfte praksis ved 4. eksamensforsøg. 

 

Ad. 6 Evaluering af instruktorer. 

Gerth Stølting Brodal forklarende, at han var gjort opmærksom på det forhold, at det 

nye evalueringssystem i Blackboard, som indføres på hele AU ikke omfattede evalue-

ring af instruktorer og undervisere. Han har anført dette overfor prorektor og andre 

steder, idet det netop er en værdifuld del af evalueringssystemet på institutterne, at 

man kan se vurderingen af den enkelte underviser. TVM nævnte, at der skal findes en 
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måde, hvorpå de enkelte instruktorer kan vurderes. Studieledere og institutledere 

skal presse på for sådan et system. 

Studienævnet indstiller at instruktorer og forelæsere også skal evalueres, samt at eva-

luering skal blive en aktiv del af selve kurset. 

 

 

Ad.7. Kvalitetsportalen og godkendelse 

MF og PT forklarede om det arbejde, der var foretaget i workshops i relation til Kvali-

tetsportalen. Begge var tilfredse med arbejdet og kunne indstille til nævnet, at den 

godkendes. Eftersom studienævnet ikke var beslutningsdygtige rundsendes indstil-

lingen til skriftlig godkendelse, og der gives efterfølgende besked til Anna Bak Mai-

gaard. 

 

 

Ad. 8. Eventuelt 

PT efterspurgte referater fra studienævnsmøderne på scitechs hjemmeside. BM kun-

ne svare, at de vil være på hjemmeside i løbet af denne uge. 

 

PT spurgte til lovligheden af, at man – såfremt man kender en medstuderendes års-

kortnr. – på studieportalerne kan få adgang til dennes eksamensplan og dermed også 

kan se, om vedkommende er tilmeldt til reeksamen. Dermed har man adgang til vi-

den om, hvorvidt en studerende ikke har bestået sine kurser. Blandt de studerende 

var der kendskab til at dette var foregået i mindst et tilfælde. 

BM ville tage sagen op med AU’s jurister. 

 


