
 
 

 
 
 Science and Technology 
Aarhus Universitet 
Ny Munkegade 120 
8000 Aarhus C 

Tlf. :  +45 8715 0000 
Fax: +45 8715 2068 
E-mail :  mail@science.au.dk 
scitech.au.dk/  

 

 
Dato: 7. apri l  2017 

 
 
Side 1/3 

AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 
Studienævnet for ASOS 
 
Deltagere:  
Michael Etzerodt  
Gerth Stølting Brodal  
Birgit Olesen  
Mads Faurschou Knudsen  
Steen Thorbjørnsen  
Henrik Birkedal       
David Bækby Houborg   
Regitze Foged Bertelsen  
Adnan Samir Zaabalawi  
Rasmus Lunding Henriksen  
Kåre Koch Rønnow  
Julie Troldtoft Holm  
 
 
UDKAST 

Referat møde 4-
2017 ASOS 
4. MAJ 2017 

 
 
Til stede var: 
Michael Etzerodt; Gerth Stølting Brodal; Mads Faurschou Knudsen; Henrik Birkedal;  
Regitze Foged Bertelsen; Rasmus Lunding Henriksen; Kåre Koch Rønnow 
 
Fraværende med afbud: Birgit Olesen; Steen Thorbjørnsen; David Bækby Houborg; 
Adnan Samir Zaabalawi 
 
Fra studieadministrationen: Søren Anker Andersen, UVAEKA, Bente Mattsson, 
SNUK (referent), studenterstudievejleder Julie Christensen 
 
 
Observatør: studieleder Tom Vindbæk Madsen 
 
 
Revideret Dagsorden: 
 
Ad.1. Godkendelse af dagsorden 
Der var udsendt en revideret dagsorden, og den blev godkendt med den ændring, at 
punkt 4 og 5 blev behandlet før punkt 3. 
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Ad.2. Indstilling vedr. eksamen i overgangsperioden – se vedhæftede bi-
lag 2017-30. 
 
Søren Anker Andersen (SAA) redegjorde for baggrunden for indstillingen til studie-
nævnet, og hvorfor de ordinære eksamensperioder ikke kan bruges. De relevante stu-
derende vil blive udsøgt og lister vil blive udsendt til institutterne. De studerende vil 
blive informeret om at tilmelding sker via mail. Derefter informeres underviserne. 
Vi udsøger de relevante studerende. De skal tilmelde sig via mail til os. Derefter infor-
meres underviserne.  
I relation til førsteårsprøvekurserne, drøftede nævnet for hvem dette var relevant. 
SAA forklarede hvordan kontrollen kan gennemføres sådan at kun de relevante stu-
derende får tilbudt prøveforsøget. 
Studienævnet godkendte indstillingen om eksamen i overgangsperioden. Studieadmi-
nistrationen informerer de uddannelsesansvarlige om studienævnets beslutning. 
 
 
 
Ad. 3. Studiemiljøundersøgelse 2017 (bilag 2017-28) 
 
SN drøftede den fremsendte studiemiljørapport, og konstaterede, at der er høj trivsel, 
men fortsat problemer med stress og manglende feedback. 
Man savner data opdelt på årgangsniveau, idet man må forvente forskelle i svar alt 
efter hvor erfarne de studerende er. 
 
Studienævnet samler drøftelsen sammen i en kort indstilling til prodekan. 
 
Til supplering under dette punkt blev det efterspurgt, at der er et tilbud til stude-
rende, som måtte opleve diskrimination, chikane etc. Det blev aftalt, at studieadmini-
strationen vil følge op. Samtidig var der et ønske om, at tilbud om trivselsvejledning 
vil tydeligere og mere udbredte. Dette vil studieadministrationen også se på. 
 
 
Ad. 4. Plagiering og kontrol 
 
Birgit Olesen havde bedt om en generel drøftelse af emnet plagiering og kontrol. Det 
blev aftalt, at studienævnet skal tage kontakt til Niels Lauritzen på Institut for mate-
matik, som deltager i den tværfakultære arbejdsgruppe om netop dette, samt at næv-
net skal tage initiativ til et møde om emnet for alle uddannelsesansvarlige på ST, hvor 
man kunne drøfte de praktiske muligheder i sammenhæng med eksamensformer.  
RLH nævnte, at man også kan se på eksamensformer der gør plagiering besvær-
ligt/ikke muligt.  
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Ad.5. Evaluering på semester eller hele uddannelser 
 
Studienævnet drøftede hvordan evaluering på årgange eller hele uddannelser kunne 
etableres, idet man efter akkrediteringsprocessen havde fundet, at der mangler input 
på dette niveau. Nu hvor hele fakultetet overgår til semesterstruktur kunne det også 
af den grund være interessant. 
Hensigten skal være at give information til uddannelsesudvalgene i forbindelse med 
det kvalitetssystem, som allerede er etableret. 
TVM nævnte, at der arbejdes på at få udpeget semesteransvarlige på alle uddannel-
ser.  
Der var enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at afholde et eftermiddagsmøde 
med et semesters studerende for at få en melding ind om hvordan det går. 
 
Studienævnet vil udarbejde et udkast til model for dette arbejde, som kan komme ud 
til uddannelsesudvalgene. Aktiviteten skal indgå i kvalitetspolitikken. Udkastet vil 
blive behandlet i studienævnet først. 
 
 
 
Ad. 6. Beskæftigelsesrapporten (bilag 2017-29) 
 
Punktet blev udsat. 
 
Ad.7. Opsamling på godkendelse af studieordninger og kursusudbud 
BM redegjorde for, at de kursusbeskrivelser, som skulle behandles igen i uddannel-
sesudvalgene var sendt retur og de reviderede beskrivelser var stort set alle kommet 
tilbage med de nødvendige rettelser. Kursuskataloget blev åbnet allerede 1.4. og var 
på det tidspunkt næsten 100 % opdateret.  
 
Ad.8. Eventuelt 
 
HB spurgte til sagsbehandlingstider for dispensationer. Det blev ofte oplevet som 
svært med lange svartider, når den studerende f.eks. var sygemeldt. BM lovede at un-
dersøge om det digitale system kan understøtte at hastesager kan markeres. 
 
 
 
 

 
 


