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Møde den:  19. november 2020 
Online via Teams 
kl 14.00-16.00 
 
Board of Studies of Technical Sciences 
 
Medlemmer:  
Anders Feilberg 
Keld Lars Bak (KLB) 
Lars Vabbersgaard Andersen 
Per Lysgaard (PL) 
Anders Overgaard 
Celine Ballegaard Karlsen 

Referat  
 Møde 10 -2020  
 

Tilstede: Keld Lars Bak, Anders Feilberg, Per Lysgaard, Celine Ballegaard Karlsen, An-
ders Overgaard, Lars Vabbersgaard Andersen (deltog i en del af mødet) 
 
Observatører: Søren Bøndergaard (SB), Laura Rasmussen, Maibritt Hjorth (MH), Margre-
the Therkildsen 
Fraværende: Bernd Wollenweber (BW) (observatør) 
Referent: Lena Jensen 
 
Dagsorden  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referater fra tidligere møder 
3. Diskussion af Projektevaluering – materiale fra fakultetsledelsen 
4. Udskiftning af kurser 
5. Orientering om eksamensplan B, COVID-19-situationen v. KLB 
6. Retningslinjer for studieleder-præsentation af studieordningsændringer 
7. Meddelelser 
8. Eventuelt 

Valg 
 
Referat: 
Ad 1 Godkendelse af dagsorden 
Punkt 6 udskydes til senere møde. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad 2 Godkendelse af referater fra tidligere møder 
Alle fremsendte referater blev godkendt. 
 
Ad 3 Diskussion af Projektevaluering – materiale fra fakultetsledelsen 
KLB fremlagde bagrunden for diskussionen (bilag 89 og 90). I foråret 2020 blev det fra 
fakultetsledelsen oplyst at man ville forsøge med en særlige kursus-evaluering af pro-
jektkurser.  
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Evalueringer er lavet fordi de eksisterende evalueringer ikke passede projekt-kurser-
nes særlige udfordringer. 
 
I forbindelse med affrapportering af forårets evalueringer er studienævnet (SN) blevet 
bedt om at drøfte hvad skal formatet være fremadrettet. 
 
KLB bemærkede, at det er meget sent at SN høres men, at han sammen de to andre 
studienævnsformand på Nat-Tech er indkaldt til møde med prodekanen. Planen er 
evalueringerne udsendes d. 27. november 2020. 
 
Der var i SN enighed om at det er en god ide med en særlig evaluering af projekt-kru-
ser, men at den anvendte evaluering ikke er velegnet til alle projektkurser.  
 
Det blev bemærket, at der i evalueringen ikke skelnes mellem hvilke typer projekter, 
der er tale om. Der er stor forskel på f.eks. mindre projekter, erhvervsprojekter, bache-
lorprojekter og specialeprojekter og en evaluering bør kunne skelne mellem disse ty-
per. 
 
Det blev foreslået, at de uddannelsesansvarlige eller uddannelsesudvalgene er med til 
at vælge spørgsmål, så de er afpasset den enkelte projekttype. 
 
SN var desuden enige om, at det er vigtigt, at det bliver afklaret, hvordan evaluerings-
resultaterne bliver opsamlet og gøres tilgængelige, og hvordan der følges op på resul-
taterne. 
 
KLB tager studienævnets holdning med til mødet med prodekanen. 
 
Ad 4 Udskiftning af kurser 
BM fremlagde baggrunden for fremstillingen (bilag 91). 
Tidligere har studienævnene ikke haft hjemmel til at behandle dispensationsansøg-
ninger om udskiftning af kurser, hvor der er aflagt et forsøg men dette er ændret med 
seneste Uddannelsesbekendtgørelse (§9 og 10). 
 
Nu er det SN kompetence, men råderummet for at give dispensation til udskiftning af 
kurser, hvor der er aflagt et eksamensforsøg, er fortsat meget snævert. 
 
SN diskuterede fremtidig praksis. 
 
Det blev besluttet at fastholde en stram praksis, dog med opmærksomhed på sager 
hvor der er strukturelle forhold samt sager, hvor proportionalitet kan spille en rolle, f.eks. 
hvor en studerende alene mangler 5 ECTS for at afslutte en uddannelse. Strukturelle 
forhold omfatter dels studieordningsændringer, forhold ved genindskrivning, samt de 
tilfælde, hvor en studerende har forsøgt sig med kurser, der ligger på kanten af uddan-
nelsens faglighed. Studienævnet ønsker således, at anlægge en relativt bred praksis i 
disse sager, som er meget få, da der vejledes grundigt, således at kun ganske få stu-
derende vurderes at kunne komme i en særlig situation. 
 
Det indskærpes fortsat, at man sikrer at studerende, som relativt hurtigt kan se, at et gi-
vent kursus er for vanskeligt eller for langt fra den studerendes kernefaglighed, får til-
strækkelig vejledning i forhold til at afmelde eksamen før der er brugt et eksamensfor-
søg. Administrationen blev derfor også bedt om at sikre, at de studerende kan finde 
information om afmelding på deres studieportaler. 
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Indtil vi har fået mere erfaring med håndtering af disse sager, bringes de alle op i stu-
dienævnet. 
 
Ad 5 Orientering om eksamensplan B, COVID-19-situationen v. KLB 
KLB gav en kort orientering om baggrunden for punktet.  
Som studienævnsformand fik han SN bemyndigelse til at handle på nævnets vegne 
ved møde d. 22. oktober 2020. 
Man er blevet enige om med prodekan for uddannelse (i UF+) at holde så mange ek-
samener som muligt på Campus, og at man holder eksamenerne så tæt på det oprin-
delige som muligt, dvs. der vil være få eksamener, der ændrer form. 
 
Så vidt muligt afholdes skriftlige stedprøver online. 
Mundtlige prøver afholdes online.  
 
Plan B udarbejdes i samarbejde med studieledere, uddannelsesledere og uddannel-
sesansvarlige.  
 
Ad 6 Retningslinjer for studieleder-præsentation af studieordningsændringer 
Udskydes til senere møde. 
 
Ad 7 Meddelelser 
Ingen. 
 
Ad 8 Eventuelt 
Valg til studienævnet. LJ orienterede om de nyvalgte medlemmer af studienævnet. 
 
 
Næste studienævnsmøde afholdes d. 17. december 2020* 
 
 
Mødet sluttede kl. 15.06. 
 
 
 
 
 
 
 
*) Mødet er efterfølgende blevet aflyst 


