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Referat:
Ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2 Kursusbeskrivelser og studieordningsændringer ASE v. Claus Glavind
Alt indsendt materiale er godkendt i undervisningsudvalg 28. februar 2019
(ikke i studienævnet som angivet i bilagene).
Bygning (Bilag 6)
(v. Claus Glavind)
OBS BT4PRC Byggeproces – ændringer træder i kraft allerede F19.
De indsendte ændringsforslag blev godkendt.
Maskinteknik (Bilag 13)
(v. CG))
Mht. kurset ”MIPROM1-01 Project Management”: Studienævnet bad om at kursusbeskrivelsen får en generel opstramning herunder mht. vægtning af to eksamenselementer, forudsætninger for indstilling til eksamen, undervisningssprog og at der bliver udarbejdet både en dansk og en engelsk kursusbeskrivelse.
Kurset blev godkendt under forudsætning af at CG sørger for at kursusbeskrivelsen bliver gennemskrevet med efterfølgende korrektur og oversat til engelsk.
Alle øvrige indsendte ændringer blev godkendt.
Bioteknologi, Kemi samt Kemi og fødevareteknologi (Bilag 5)
(v. KLB)
De indsendte ændringer blev godkendt.
Elektrisk energiteknologi (Herning) (Bilag 8)
(v. PL) (OBS! kursusbeskrivelse ikke med i udsendt bilag)
Studienævnet diskuterede omfang og formulering af eksamensform i
”EE2PRJ2-02 Projekt 2” idet det blev vurderet at 5 minutters individuel eksamination er for kort. Det blev besluttet at eksamen ændres til: ”Gruppeeksamen
og individuel eksamination 15 minutter pr. studerende”. Kurset blev godkendt
med ovenstående rettelser. PL sørger for tilrettelse af kursusbeskrivelse.
De øvrige indsendte ændringer blev godkendt.
Elektronik (Herning) (Bilag 10)
(v. PL)
De indsendte ændringer blev godkendt.
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Elektronik (Aarhus) (Bilag 11)
(v. PL)
Mht. kurset ”E1IKLT-01 Indledende kredsløbsteknik” kommenterede studienævnet at formulering angående opgaver og eksamensform skal omformuleres og præciseres idet ordet ”delprøve” ikke må indgå.
Kurset blev godkendt under forudsætning af at det tilrettes af PL.
Det blev desuden aftalt at PL gennemgår alle kursusbeskrivelser for kurser med
løbende evaluering og sørger for at tilrette om nødvendigt.
Alle øvrige indsendte forslag blev godkendt med tilføjelse af ovennævnte ændringer.
Informations og kommunikationsteknologi (Bilag 12
(v. PL)
De indsendte ændringer blev godkendt.
Sundhedsteknologi (Bilag 14)
(v. PL)
Mht. kurset ”ST1PRJ1 Semesterprojekt” skal eksamensform tilrettes af PL idet ordet ”konkurrence ikke må indgå”. Kurset blev godkendt under forudsætning af
at PL tilretter kursusbeskrivelse.
De øvrige indsendte ændringer blev godkendt.
Ad 3 Kursusevalueringer v. Jens Bennedsen
JB fremlagde resultat af kursusevalueringer for ingeniøruddannelserne på Science and Technology for efteråret 2018 (Bilag 15 og 16).
Konklusion var at det overordnet går godt idet der vurderes at være færre udfordrede kurser og at der er indkommet flere besvarelser.
Studienævnet opfordrer studielederne til at tage en snak med de uddannelsesansvarlige/Uddannelseslederne om resultatet af kursusevalueringerne og
ønsker en kort opsamlende orientering fra studielederne til næste studienævnsmøde.
Ad 4 Drøftelse af førsteårsprøven på teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser (ENG) –v. næstformand Niklas Stoyan Hornbæk Knoth
Punktet udsættes til næste studienævnsmøde.
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Ad 5 Meddelelser
BM: Studienævnet for Aarhus School of Science har tidligere drøftet principper
for eksamensperioder og procedurer for planlægning af eksamen. Der skal tilsvarende laves en opsamling på Studienævnet for Aarhus University School of
Engineering på kommende møde.
Ad 6 Eventuelt
NSHK orienterede om at han som studenterstudienævnsmedlem har deltaget i
seminar afholdt af Udvalget for Uddannelse d. 1. april 2019 vedrørende studerendes frivillige engagement i aktiviteter ved siden af uddannelsen, herunder
med en præsentation af Edinburgh Award.

Mødet sluttede kl. 16.10.

Venlig hilsen
Keld Lars Bak
studienævnsformand
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