
 
 

 
 

 

Uddannelseskvalitet og 
studienævnsbetjening (SNUK), 
Nat-tech 
Aarhus Universitet 
Ny Munkegade 120 
8000 Aarhus C 

Tlf. :  +45 8715 0000 
Fax: +45 8715 2068 

E-mail: studieservice.st@au.dk 
Web: scitech.au.dk 

 

Uddannelseskvalitet og 
studienævnsbetjening 
(SNUK), Nat-tech 
 
Lena Jensen 
 
Dato:  21. januar 2021 

 

Direkte tlf . :  +45 8715 2101 
 
E-mail: l j@au.dk 
 
 
Afs. CVR-nr.: 31119103 

 

Side 1/2 

AARHUS 
UNIVERSITET 
TECHNICAL SCIENCES 

 
Møde den:  21. januar 2021 
Online via Teams 
kl 14.00-15.00 
 
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 11 -2020  
 

Tilstede: Keld Lars Bak, Anders Feilberg, Per Lysgaard, Celine Ballegaard Karlsen, An-
ders Overgaard, Lars Vabbersgaard Andersen,  
 
Observatører: Søren Bøndergaard (SB), Laura Rasmussen, Maibritt Hjorth (MH), Margre-
the Therkildsen, Bernd Wollenweber (BW) 
 
Fraværende: 
Referent: Lena Jensen 
 

Dagsorden  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Uddannelsesrapport v. Finn Borchsenius 
3. Tilbagemelding på kursusevaluering – studieledere 
4. Ad hoc-afgørelser 
5. Meddelelser 
6. Eventuelt 
 
Referat: 
Ad 1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt. 
 
Ad 2 Uddannelsesrapport v. Finn Borchsenius 
FB fremlagde baggrund for og indhold af Uddannelsesrapporten herunder studienæv-
nets rolle. 
 
Ad 3 Tilbagemelding på kursusevaluering – studieledere 
BW (Agro- og fødevareområdet) gav en kort tilbagemelding om, at man har drøftet 
mindre tilfredsstillende evalueringer i uddannelsesudvalget (UU) og at der er taget 
hånd om alle kurser. 
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SB (diplomingeniøruddannelserne) fortalte, at der har været en principiel drøftelse 
blandt uddannelseslederne (UL) og man har talt om kurser, der er evalueret mindre til-
fredsstillende. De få kurser, der har været tale om er der blevet taget hånd om.  Der er 
taget en snak med undervisere med dårlig evaluering af kurser. Man har løbende 
holdt øje med udvikling af kurserne over årene, så problemer ikke gentages. Der fore-
tages også løbende en afvejning af kursets natur og evaluering. Der ikke noget dybt 
foruroligende.  
 
Der har været diskussion om forberedelse til bachelorprojekter og den diskussion bliver 
taget op igen.  
 
MH: Man har tilsvarende på bachelor- og kandidatuddannelserne (på Institut for Inge-
niørvidenskab) kigget på kurser med mindre tilfredsstillende evaluering. Kurserne er 
blevet drøftet i uddannelsesudvalg og man har taget en snak med relevante undervi-
sere. 
 
Ad 4 Ad hoc-afgørelser 
KLB fremlagde, hvilke ad hoc afgørelser, formanden har foretaget siden sidst.  
 
Ad 5 Meddelelser 
Ingen 
 
Ad 6 Eventuelt 
MT gav en kort opsamling på arbejdet med ny specialisering på uddannelsen i Mole-
kylær ernæring og fødevareteknologi ved European Institute of Innovation & Techno-
logy (EIT). Man har opgivet at udbyde en hel uddannelse og er nu i gang med at skrive 
konsortieaftalen om sådan, at der vil blive udbudt 2 semestre med kurser. 
 
 
Mødet sluttede kl. 15.03 
 
 
 
 


