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Referat af studienævnsmøde i Aarhus University School of Science  
 
 
 
Referat af møde 2-2016 i Studienævnet for Aarhus University School of Science 
torsdag den 26. maj 2016, kl. 14.00-16.00, i lokale 1521-110. 

 

Til stede: Gerth Stølting Brodal, Mads Faurschou Knudsen, David Bækby 
Houborg, Jeppe Kjeldsen Jensen, Thorbjørn Grønbæk, Molte Emil 
Strange Andersen, Kasper Langgard Nielsen, Rasmus Lunding Henriksen 

Fraværende med afbud: Michael Kristensen, Birgit Olesen, Steen Thor-
bjørnsen, Henrik Birkedal 

Fra studievejledningen: Birgitte Jensen 

Fra studieadministrationen: Bente Mattsson (ref.) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Orientering og drøftelse af Fremdriftsreform II 
3. Kursusevaluering i Blackboard i forbindelse med kvalitetssikring af undervis-
ning 
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4. Hvordan sikrer vi progression og sammenhæng i uddannelserne ved ST 
5. Synliggørelse af studienævnets arbejde (se nedenfor) 
6. Eventuelt 
 

Ad.1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

 

Ad.2. Orientering og drøftelse af Fremdriftsreform II 

BM orienterede om det arbejde, der pågår netop nu efter universitetsledelsen udmel-
ding om Fremdriftsreform II - både i relation til de beslutninger, der afventer fakul-
tetsledelsen og i relation til det arbejde, der er i gang i administrationen. 

Studienævnet drøftede de enkelte elementer i Fremdriftsreform II. Studienævnet be-
sluttede at indstille til studieleder og prodekan, at der sikres størst mulig fleksibilitet i 
de studerendes mulighed for tilmelding og afmelding af kurser, således at en stude-
rende i starten af semesteret kan afprøve kurser, som man efterfølgende fravælger el-
ler tilvælger. 

I forbindelse med en førsteårsprøve på fortsat 60 ECTS anbefales det, at instruktorer 
på førsteårskurser med obligatoriske opgaver forud for indstilling til eksamen, gøres 
opmærksomme på den situation, som manglende afleveringer kan sætte den stude-
rende i. De skal opfordres til at inddrage den kursusansvarlige eller uddannelsesan-
svarlige. 

Studienævnet henstiller til at, det kommunikeres klar ud til førsteårsstuderende, at 
som følge af førsteårsprøvens regler, er der ikke mulighed for 3 prøveforsøg, med 
mindre man søger dispensation. 

BM forklarede, at for 2015 årgangen med 60 ECTS førsteårsprøve vil behandlingen af 
dispensationssager afvente resultat af augusteksamen, idet dispensationerne skal 
vurderes på såvel usædvanlige forhold og studieegnethed. 

 

Ad.3. Kursusevaluering i Blackboard i forbindelse med kvalitetssikring af 
undervisning 

Studienævnet drøftede den version af et nyt kursusevalueringssystem, som er sat i 
drift. Der var udbredt utilfredshed med systemet, som ikkelever op til de forventnin-
ger, som var stillet i udsigt. Der mangler bl.a. mulighed for forelæsers individuelle 
spørgsmål, fritekstfelter, information om anonymitet, modtagere, samt mulighed for 
evaluering af den enkelte instruktor.  
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Studienævnet beder hermed uddannelseschef Kim Kusk  Mortensen om en redegørel-
se for projektet, herunder status, fremtid, ambitionsniveau samt hvorledes studie-
nævnet vil blive inddraget i den videre proces. 

 

Ad.4. Hvordan sikrer vi progression og sammenhæng i uddannelserne 
ved ST 

MFK redegjorde for et møde med formandskaberne og prodekan. Spørgsmålet om, 
hvordan nye kurser godkendes på instituttet er blevet rejst. Indtrykket er generelt, at 
det ofte alene er kursusansvarlig og uddannelsesansvarlig, som godkender nye kurser 
uden inddragelse af uddannelsesudvalget.  

Indtrykket blandt mødedeltagerne var det samme.  

Studienævnet opfatter, at manglende inddragelse af uddannelsesudvalgene ikke sik-
rer kvaliteten i den samlede uddannelsesopbygning på instituttet og heller ikke nød-
vendigvis skaber den rette sammenhæng på de institutter, hvor der udbydes flere ud-
dannelser. 

Det samme hele vejen rundt og det er problematisk. Usikker på sammenhæng hvor 
der er flere uddannelser på instituttet. 

Studienævnet indstiller derfor til studieleder/prodekan at uddannelsesudvalgene op-
fordres til at følge det kommissorium for uddannelsesudvalg, som foreligger, hvoref-
ter uddannelsesudvalgene har ansvar for kursusudbud. 

Studienævnet henstiller endvidere til, at der udsendes en skabelon, som kan sikre en 
bedre og hurtigere sagsbehandling i studienævnet. Studienævnet henstiller til, at det 
fremover skal fremgå af indsendt materiale til studienævnet, hvornår det har været 
behandlet på uddannelsesudvalgsmøde.  

 

Ad.5. Synliggørelse af studienævnets arbejde (se nedenfor) 

 

Studienævnet drøftede det fremsendte forslag til større synliggørelse af studienæv-
nets arbejde. BM kunne fortælle, at studienævnenes dagsordener og referater nu en-
delig skulle være tilgængelige på scitech.au.dk. Der vil snarest blive etableret et link 
fra studieportalerne til studienævnsmaterialet. 
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Det blev drøftet, at man kunne nævne i nyhedsbreve til studerende, hvor man kan 
finde studienævnets dagsordener og referater. I forbindelse med link fra studieporta-
lerne kunne man eventuelt også forklare lidt om hvad studienævnene er og deres ar-
bejde. 

 

Ad.6. Eventuelt 

 

 Mødet sluttede ca. 15.30. 

 

 

 


