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Møde den:  3. marts 2021 
Online via Teams 
Tidspunkt: kl 13.00-16.00 

 
Studienævnet for ASE 
 
Studienævnet for Aarhus University School of Engineering  
Medlemmer:  
 
Keld Lars Bak (KLB) 
Lars Vabbersgaard Andersen 
Per Lysgaard 
Ricarda Engberg 
Lars Bräuner  
Anders Overgaard 
Laura Rasmussen 
Morten Haahr Kristensen 
 
Observatører: 
Maibritt Hjorth 
Bernd Wollenweber 
Bente Mattsson 
Søren Bøndergaard 
 

Referat møde 3- 2021 
 
 

 
Tilstede: Lars Bräuner, Keld Lars Bak (KLB), Per Lysgaard, Lars Vabbersgaard Andersen 
Anders Overgaard, Laura Rasmussen, Ricarda Engberg, Morten Haahr Kristensen,  
 
Observatører: Maibritt Hjorth, Bernd Wollenweber, Emma Bonde Stanek 
 
Referent: Lena Jensen   
 
Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Kursusbeskrivelser og studieordningsændringer diplomingeniøruddannelserne 

v. studieleder Maibritt Hjorth 
3. Eksamensformer på TECH – nedsættelse af arbejdsgruppe 
4. Meddelelser 
5. Eventuelt 

 
Referat: 
Ad 1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad 2 Kursusbeskrivelser og studieordningsændringer diplomingeniøruddannelserne v.  
studieleder Maibritt Hjorth 



 
 

  
  

Side 2/3 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
TECHNICAL SCIENCES 

Maibritt fremlagde sin prioritering i forhold til, hvordan hun præsenterer ændringer for 
studienævnet (s.1 i eftersendt PowerPoint (PP)). 
 
SN tilsluttede sig prioriteringen og besluttede at pkt. 2, 3 og 4 i PP skal skrives ind i stu-
dienævnets aftalepapir. 
 
Bilag 23 - Bygning – diplom 
(Enkelte kursusbeskrivelser er opdateret på Onedrive efter udsendelse af bilag – mar-
keret med ”x” i PP) 
 
SN diskuterede hvorvidt det er relevant at nævne FN’s verdensmål som en del af læ-
ringsmål i bachelorprojekter. Der blev udtrykt skepsis, men ændringen blev godkendt. 
Godkendt.  
 
Bilag 24 - Bygningsdesign - diplom 
Godkendt 
 
Bilag 25 - Bioteknologi – diplom 
Godkendt. 
 
Bilag 26 - Kemi (kemitek) – diplom 
Godkendt.  
 
Bilag 27 - Kemi og fødevareteknologi – diplom 
Godkendt. 
 
Bilag 28 - Elektronik (Aarhus) – diplom 
Godkendt. 
 
Bilag 29 - Elektronik - (Herning – diplom 
(Enkelte kursusbeskrivelser er opdateret på Onedrive efter udsendelse af bilag – mar-
keret med ”x” i PP) 
 
Godkendt. 
 
Bilag 30 - Elektrisk energiteknologi - (Aarhus og Herning) – diplom 
(Enkelte kursusbeskrivelser er opdateret på Onedrive efter udsendelse af bilag – mar-
keret med ”x” i PP) 
 
Igen blev FNs verdensmål diskuteret. Meget bred formulering. 
SN accepterede med forbehold. 
 
SN bad om en konsekvenstilretning på alle bachelorprojekter og ingeniørpraktik-kur-
ser på alle retninger, så kursusbeskrivelserne er ensartede. 
 
ETACS-01 Advanced Control Systems – MH skal følge op mht. censur og sørge for op-
datering af kursusbeskrivelse. 
 
Med ovenstående betingelser blev det indsendte materiale godkendt. 
 
Bilag 31 - Softwareteknologi – diplom 
SWEXIOT Internet of Things Software Perspective. (Kurser m kode ”EX” er for exchange 
studerende).  
SN diskuterede om eksamen skal være den samme for exchange-studerende og dan-
ske studerende (man har to kursusbeskrivelser for det samme kursus men med to for-
skellige eksamensformer). 
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MH tager en dialog med UA mht. de faglige forudsætninger for at tage kurset og kon-
takter studieadministrationen for at finde en løsning. 
 
Hun samler også op på eventuelt andre kurser med samme variant. 
 
Med ovenstående betingelser blev det indsendte materiale godkendt. 
 
Bilag 32 - Maskinteknik (Aarhus og Herning) – diplom 
(Enkelt kursusbeskrivelse er opdateret på Onedrive efter udsendelse af bilag – marke-
ret med ”x” i PP) 
 
Godkendt.  
 
Bilag 33 - Sundhedsteknologi – diplom 
Godkendt.  
 
For alle uddannelser: 
SN besluttede generelt ved feltet ”Deltagerbegrænsning” i kursusbeskrivelser: SN be-
høver ikke godkende hvis den fjernes, men SN skal godkende hvis der tilføjes delta-
gerbegrænsning. 
 
Ad 3 Eksamensformer på TECH – nedsættelse af arbejdsgruppe 
Det blev på tidligere studienævnsmøde besluttet, at der skal arbejdes med eksamens-
former for at undgå de samme diskussioner af beskrivelse af eksamener ved behand-
ling af kursusbeskrivelser (bilag 34). 
 
SN ønsker at udarbejde eksemplariske beskrivelser af eksamener og vil sikre, at disse 
eksamensbeskrivelser kan håndteres af AU’s administrative systemer.  
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: 
Studieleder Bernd Wollenweber 
Studieleder Maibritt Hjorth 
Næstformand Anders Overgaard 
Formand Keld Lars Bak 
 
Ad 4 Meddelelser 
Aftalepapiret er blevet opdateret ifølge aftaler fra sidste studienævnsmøde. 
 
Ad 5 Eventuelt 
Næste studienævnsmøde afholdes 22. april 2021 kl. 14-16. 
 
Mødet sluttede kl. 16.00. 
 
 


