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Ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev ændret: punkt 7 udsættes til studienævnsmøde d. 3. marts 2020.
Med denne ændring blev dagsordenen godkendt.
Ad 2 Sigurds udtrædelse af studienævnet
KLB orienterede om, at studenterrepræsentant Sigurd Skov Jensen har ønsket at
udtræde af studienævnet. Der er ikke valgt en suppleant. Studienævnet besluttede at fortsætte studienævnsåret ud med 6 valgte medlemmer uden ekstraordinært studienævnsvalg.
Ad 3 Godkendelse af referater møde 8 og konstituerende møde
Referaterne blev godkendt.
Ad 4 Præsentation af uddannelser fra Jordbrugs- og fødevareområdet v. studieleder Bernd Wollenweber
BW gav en kort præsentation over uddannelserne på området. PowerPoint-præsentation bliver udsendt til studienævnet efter mødet.
Ad 5 Kursusbeskrivelser Jordbrugs- og fødevareområdet v. studieleder Bernd
Wollenweber
BW fremlagde de fremsendte ændringsforslag.
Bilag 5 - Agrobiologi - Bsc
Landbrugets driftsøkonomi
Betinget godkendt under forudsætning af, at BW i samarbejde med uddannelseskoordinator og LJ tilretter kursusbeskrivelse inden offentliggørelse.
Der skal skelnes mellem hvilke elementer, der foregår i undervisningsperioden og
hvilke der foregår i eksamensperioden. Ved kurser med løbende evaluering i undervisningsperioden anbefales det at tilføje ”Endelig karakter baseres på en samlet vurdering”.
Sustainable Livestock Production
Betinget godkendt under forudsætning af, at BW i samarbejde med uddannelseskoordinator og LJ tilretter kursusbeskrivelse inden offentliggørelse.
Der skal skelnes mellem hvilke elementer, der foregår i undervisningsperioden og
hvilke der foregår i eksamensperioden
Forudsætninger for at gå til eksamen skal præciseres.
Der blev stillet spørgsmål til hvordan man håndterer ekstern censur når der er flere
elementer i eksamen dels i løbet af undervisningsperioden og dels i eksamensperioden. Det blev foreslået at anvende intern censur.
Reeksamen skal beskrives tydeligt, hvis den afviger fra ordinær eksamen.
Alt øvrigt materiale blev godkendt.
Bilag 6 - Agrobiologi MSc
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Bilag 7 - Jordbrug, natur og miljø MSc
Arctic Soils
Betinget godkendt under forudsætning at det under ”Deltagerbegrænsning” angives, hvordan der udvælges, hvis der er flere ansøgere end der er pladser.
Global Soils Threats and Ecosystem Services
Betinget godkendt under forudsætning af at der tilføjes ”Endelig karakter baseres
på en samlet vurdering”.
Assesing Soil Erosion Risk
Betinget godkendt under forudsætning af at BW i samarbejde med uddannelseskoordinator og LJ tilretter kursusbeskrivelse inden offentliggørelse.
Der skal tilføjes ”Endelig karakter baseres på en samlet vurdering”.
Desuden skal præciseres, hvad der er forudsætninger for at deltage i eksamen og
hvad der er selve eksamen.
Under ”Deltagerbegrænsning” angives, hvordan der udvælges hvis der er flere
ansøgere end der er pladser.
Soil Description and Classifications
Betinget godkendt under forudsætning af at BW i samarbejde med uddannelseskoordinator og LJ tilretter kursusbeskrivelse inden offentliggørelse:
Deltagelsesprocent ekskursioner og øvelser skal genovervejes. Forslag: at man gør
rapporterne obligatoriske.
Der skal skelnes mellem forudsætningskrav og selve eksamen. Dette kan eventuelt
præciseres i punktet ”Bemærkninger”.
Det skal præciseres hvilke elementer, der foregår i undervisningen og hvilke til eksamen. Reeksamen skal præciseres hvis den afviger fra ordinær eksamen
Alt øvrigt materiale godkendt.
Ad 6 Kursusbeskrivelser Institut for Ingeniørvidenskab v. studieleder Maibritt
Hjorth
MH fremlagde bilag 8-20.
Bilag 8 - Bioteknologi BSc
Bioproduktionsteknik
Betinget godkendt under forudsætning af at MH tilretter afsnittet med formålsbeskrivelse. *
Alt øvrigt materiale blev godkendt.
Bilag 9 - Kemiteknologi BSc
Kemisk produktionsteknik
*) Tilsvarende rettelse: Betinget godkendt under forudsætning af at MH tilretter afsnittet med formålsbeskrivelse.
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Bilag 10 - Kemi og bioteknologi MSc
Water Treatment Technologies
”Home assignment slettes.
Alt øvrigt materiale blev godkendt.
Bilag 20 - Bachelorprojekt
Kursusbeskrivelsen gælder for alle bachelorprojekter for bacheloruddannelser, der
udbydes af Institut for Ingeniørvidenskab.
Studienævnet diskuterede eksamenstiden for projektet og godkendte ikke den
indsendte kursusbeskrivelse. Det blev aftalt at eksamenstiden skal være 30 minutter pr. projekt + 30 minutter pr. studerende i projektgruppen.
Desuden skal det præciseres hvor mange studerende, der kan deltage pr. gruppe.
Kursusbeskrivelsen blev betinget godkendt under forudsætning af at eksamenstiden efterfølgende tilrettes.
Alt øvrigt materiale godkendt.
Bilag 11 – Byggeri BSc
Grundlæggende geoteknik
Ændring indsendt efter bilag er udsendt til studienævnet:
Ændring fra ekstern til intern censur ved eksamen blev godkendt.
Alle øvrige indsendte ændringsforslag blev godkendt.
Bilag 12 – Byggeri MSc
Overordnede strukturelle ændringer i uddannelsen blev godkendt på studienævnsmøde d. 5. december 2019.
Alle indsendte forslag blev godkendt.
Bilag 13 – Computerteknologi BSc
De fremsendte ændringsforslag blev godkendt.
Bilag 14 – Computerteknologi MSC
De fremsendte ændringsforslag blev godkendt.
Bilag 15 - Elektroteknologi BSc
Differentialligninger
Blev godkendt under forudsætning af at reeksamen præciseres og at der tilføjes:
”Løbende evaluering. Bedømmelsen af opgaverne er en samlet bedømmelse af
alle opgaver”.
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Alle øvrige indsendte ændringsforslag blev godkendt.
Bilag 16 – Elektroteknologi MSc
De indsendte forslag blev godkendt.
Bilag 17 - Biomedicinsk teknologi/teknik
De indsendte forslag blev godkendt.
Bilag 18 - Mekanik BSc
Fysik og mekanik
Betinget godkendt hvis eksamensform præciseres – hjemmeopgave – helhedsbedømmelse og hjælpemidler.
Undervisningssprog skal præciseres.
Alle øvrige indsendte ændringsforslag blev godkendt.
Bilag 19 - Mekanik MSc
Renewable Energy Technologies
Betinget godkendt under forudsætning af præcisering: ”Opgaver vurderes på
baggrund af en helhedsbedømmelse”
Alle øvrige indsendte ændringsforslag blev godkendt.
Ad 7 Tværgående Summer School-kurser
Punktet flyttes til studienævnsmødet d. 3. marts 2020
Ad 8 Meddelelser
KLB har været til møde om kursuskatalogprocessen med uddannelseschef Kim
Kusk Mortensen (KKM) og prodekan Finn Borchsenius. På nuværende tidspunkt er
det ikke udmundet i konkrete aftaler, men KKM har lovet at administrationen godt
kan gå i gang med at arbejde med de indsendte ændringer til kursusbeskrivelserne, før ændringerne er godkendt i studienævnet.
Ad 9 Eventuelt
Mødet sluttede kl. 16.36.

