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Dagsorden
1.
2.

Godkendelse af dagsorden og referat fra møde 11. og konstituerende møde
• Godkendt
Evaluering af projekter v. Keld (Bilag 4)
• Keld præsenterede baggrund for bilaget vedr. evaluering af projekter.
• Nævnet drøftede for og imod brugen af evalueringer, og evaluering af
projekter og kurser.
• Nævnet var enige om, at følgende kunne viderebringes til arbejdsgruppen:
i. Det er vigtigt, at resultaterne bliver opsamlet systematisk, og oversendt til alle relevante aktører til opfølgning hos 1) kursus/projektansvarlig 2) UA og UU og 3) SN, parallelt med opfølgningen på
kursusevalueringerne.
ii. Nævnet er grundlæggende kritisk overfor fritekst felterne, og disse
bør i nævnets optik fjernes, da de risikerer at fjerne anonymiteten,
både for de studerende, men også projketvejlederne imellem.
iii. Den alm. kursusevaluering fungerer fint i de fleste tilfælde, men
evaluering af projekter er godt ift. rene projektformer (eks. bachelorprojekt, specialer eller projektorienterede forløb). Ved blandede
forløb bør den eksisterende kursusevaluering beholdes, evt. suppleret med relevante spørgsmål fra projektevalueringen, som kan
tilføjes af KA.
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Særlige prøvevilkår ved mundtlig eksamen med forberedelse og selve eksaminationen v. Asger Steen Boisen (Bilag 5)
• AD 1) Punktet er godkendt
• AD 2) Punktet er godkendt
i. Nævnet betonede vigtigheden i, at punktet kan håndteres administrativt.
Studieordningsændring vedr. valgfag på Elektrisk Energiteknologi v. Maibritt (Bilag
6)
• Ændringen er godkendt.
Ny eksamensbekendtgørelse og tilbagemelding om møde m. studieadministrationen vedr. vejledning om eksamensbeskrivelser v. Keld (nyt bilag 7 og 8)
• Nævnet drøftede mulighederne for implementering af udkastet til de nye
eksamensbetegnelser, som arbejdsgruppen har lavet.
• Nævnet stillede sig grundlæggende kritisk overfor eventuelle problemer
med den teknisk/administrative implementering, og dette vil blive taget
med videre.
• Nævnet betonede vigtigheden i, at template for kursusbeskrivelser bliver
tilrettet, så de afspejler den udarbejdede vejledning.
• ASTE rundsender følgebrev til den nye eksamensbekendtgørelse.
Eventuelt
• Præsentation af SharePoint site til BSTS v. Asger (https://aarhusuniversitet.sharepoint.com/sites/studienaevn-tech)
i. Grundlæggende opbakning, men behov for en overgangsperiode.
• Ny bilagsform til kursuskatalogprocessen blev godkendt af nævnet.
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