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Hermed fremsendes referat af møde 4-2016 i Studienævnet for Aarhus University 

School of Science mandag den 19. september 2016, kl. 14.00-16.00, i lokale 

1521-116. 

 

Til stede: Mads Faurschou Knudsen, Michael Etzerodt, Birgit Olesen, Gerth Stølting 

Brodal, Steen Thorbjørnsen, Kasper Langgard Nielsen, Molte Emil Strange Nielsen, 

Jeppe Kjeldsen Jensen, Rasmus Lunding Henriksen. 

 

Fraværende med afbud: Henrik Birkedal, Thorbjørn Grønbæk, David Bækby Hou-

borg. 

 

Fra studieadministrationen: Studenterstudievejler Birgitte Jensen, chefkonsulent 

Bente Mattsson (referent) 

 

Fra studieledelsen: Niels Lauritzen 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Udvælgelse af kursusevalueringsspørgsmål (MFK) 

bilag 15: Valg af spørgsmål på studienævnsniveau til kursusevalueringer i 

2016/17 

bilag 16: Kopi af ST-Spørgsmålsbank til BB-kursusevalueringer.xlsx 

3. Godkendelse af kursusbeskrivelser til E2016 og F2017 

bilag 17: Bioscience 

bilag 18: Molekylærbiologi og genetik 

bilag 19: Datalogi og IT 
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bilag 20: Fysik og Astronomi 

bilag 21: Food 

bilag 22: Matematik 

bilag 23: Kemi 

bilag 24: Agrobiologi 

bilag 25: Geoscience 

 

 

4. Rammeudvidelse i forbindelse med idræt og sidefag på ST. (bilag 26) 

5. Status på Fremdriftsreform II (BM) 

6. Forslag til mødedatoer. (Bilag 27) 

7. Eventuelt 

 

 

 

 

MFK indledte mødet med at byde velkommen til Michael Etzerodt, som er trådt ind i 

studienævnet som suppleant for Michael Kristensen. 

 

Ad.1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad.2. Udvælgelse af kursusevalueringsspørgsmål (MFK) 

bilag 15: Valg af spørgsmål på studienævnsniveau til kursusevalueringer i 

2016/17 

bilag 16: Kopi af ST-Spørgsmålsbank til BB-kursusevalueringer.xlsx 

 

Studienævnet gennemgik de fremsendte forslag til studienævns-spørgsmål, samt de 

øvrige spørgsmål på listen. Der var enighed om at indstille følgende spørgsmål til 

STLL: 

 Der har været en god sammenhæng mellem kursets forskellige dele (forelæsnin-

ger, tekster, hjemmeopgaver, TØ, laboratorieøvelser m.m.) 

 Der var god sammenhæng imellem min arbejdsindsats med opgaver og det fagli-

ge udbytte  

 Hvor mange timer brugte du samlet (undervisning + forberedelse) på dette kur-

sus pr. uge? 

 Jeg fik konstruktiv feedback på mine opgaver/afleveringer/præstationer etc. 

 

 

 

Ad.3. Godkendelse af kursusbeskrivelser til E2016 og F2017 

bilag 17: Bioscience 

bilag 18: Molekylærbiologi og genetik 

bilag 19: Datalogi og IT 

bilag 20: Fysik og Astronomi 

bilag 21: Food 

bilag 22: Matematik 
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bilag 23: Kemi 

bilag 24: Agrobiologi 

bilag 25: Geoscience 

 

Alle bilag på nær bilag 25 blev behandlet og resultatet af behandlingen fremsendes 

direkte til relevante uddannelsesansvarlige og uddannelseskoordinatorer.  Bilag 25 

sendes direkte til formand og næstformand til skriftlig behandling, da det ikke var 

fremsendt i det samlede bilag. 

Studienævnet drøftede generelt spørgsmålet omkring løbende udprøvning og hvilke 

muligheder der findes. Nævnet drøftede også vigtigheden af, at læringsmål i kurser 

tages mere alvorligt i undervisningen, således at de studerende bliver mere opmærk-

somme på dem. Studienævnet opfordrer endvidere til, at STLL udarbejder et kursus 

for undervisere om alignment. 

  

 

Ad.4. Rammeudvidelse i forbindelse med idræt og sidefag på ST. (bilag 

26) 

Studienævnet bad administrationen undersøge muligheden for at få ændret status for 

idræt i kombination med sidefag på ST, således at der kan ske rammeudvidelse. Den 

nuværende situation vanskelliggør kombinationer mellem idræt og fysik eller mate-

matik, som er populære. 

 

 

Ad.5. Status på Fremdriftsreform II (BM) 

BM redegjorde for de aktuelle opgaver vedr. FRII, som er fastsættelse af maksimal 

studietid for alle igangværende studerende. 

 

Ad. 6. Forslag til mødedatoer. (Bilag 27) 

Forslaget blev godkendt med ændringer i forhold til helligdage. Derudover skal dead-

lines i relation til overgang til semesterstruktur undersøges igen, da der er tvivl om 

dem. 

 

 

Ad. 7. Eventuelt 

 

BO efterlyste input til nye eksamensformer og deres juridiske gyldighed. Det blev ef-

terlyst at STLL informere ude på institutter og evt. også i studienævnet. 

Der var enighed om, at STLL skal præsentere nye eksamensformer på nævnets de-

cember-møde. 

 

Der var usikkerhed omkring rammer og retningslinjer for tilvalg i de nye studieord-

ninger. Hvor store kurser kan man have? 

 

Udmelding vedrørende specialer, som ikke afleveres til tiden efterlyses. 

 

Det blev endvidere aftalt, at administrationen på næste møde forelægger eksempler 

på førsteårsprøvesager til drøftelse. 


