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Møde den:  23. april 2020 
Zoom 
Tidspunkt: kl 14.00-16.00 
 
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 3 -2020  
 

 
Tilstede: Anders Feilberg, Keld Lars Bak (KLB), Per Lysgaard, Lars Vabbersgaard Ander-
sen, Celine Ballegaard Karlsen, Anders Overgaard 
 
Observatører: Søren Bøndergaard (SB), Bernd Wollenweber (BW), Maibritt Hjorth (MH), 

Margrethe Therkildsen, Bente Mattsson (BM) 

Referent: Lena Jensen 

 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referater fra møder i februar, marts og april 2020. 
3. Kursusjusteringer F20 - Covid-19 – orientering v. studienævnsformanden 
4. Eksamensjusteringer F20 – Covid-19 – orientering v. studienævnsformanden 
5. Dispensationspraksis F20 – Covid-19 – orientering v. studienævnsformand 
6. Justering af projekter F20 – Covid-19- orientering v. studieledere 
7. Nyt særskilt evalueringsskema for projektkurser/projektforløb udformet af fakultetet 
8. Meddelelser 
9. Eventuelt 
 
Referat: 
Ad 1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenens punkt 6 afholdes før punkt 3. 
Med denne ændring blev dagsordenen godkendt. 
 
Ad 2 Godkendelse af referater  
Referater blev godkendt. 
 
Ad 3 Kursusjusteringer F20 – Covid-19 – orientering v. studienævnsformanden 
KLB gav en opfølgning på arbejdet med kursusjusteringer siden det ekstraordinære 
studienævnsmøde d. 2. april 2020. 
 
Der er løbende blevet behandlet ændringer, som angivet i det tidligere udsendte 
skema. 
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Ad 4 Eksamensjusteringer F20-Covid-19- orientering v. studienævnsformanden 
KLB gav en opfølgning på arbejdet med justering af eksamener siden det ekstraordi-
nære studienævnsmøde d. 2. april 2020 og viste eksempler på, hvordan man håndte-
rer en ændring af eksamen. 
 
BM oplyste, at regelgrundlaget er nødstudieordninger og at der er givet brede rammer 
fra ministeret til omlægning af eksamener.  De grundlæggende regler med hensyn til 
fordeling af ekstern/intern censur, samt fordeling af prøver med og uden karakter, er 
der ikke ændret på.  
 
Nødstudieordningerne gælder til og med 31. august 2020, dvs. omlægning af eksa-
men kan udstrækkes til reeksamen i august om nødvendigt. 
 
Når den nuværende COVID-19-situation ophører går man tilbage til den oprindelige 
eksamensform, dvs. der skal ikke gennemføres 3 eksamensforsøg med nød-eksa-
mensform. 
 
Studienævnet bekræftede beslutningen fra ekstraordinært møde d. 2. april 2020 om, 
at studienævnsformanden kan tage ad hoc-beslutninger om nødløsninger for justering 
af kursusbeskrivelser og eksamener i foråret 2020. 
 
Ad 5 Dispensationspraksis F20- Covid-19-orientering v. studienævnsformanden 
KLB gennemgik kort Nat-Techs midlertidige retningslinjer for sagsbehandling af for-
skellige typer dispensationer i forbindelse med COVID-19 situationen (Bilag 37). 
 
SN tilsluttede sig den midlertidige praksis. 
 
Ad 6 Justering af projekter F20 – Covid-19- orientering v. studieledere 
SB orienterede om status på hvor mange diplom-ingeniørstuderende der har søgt om 
dispensation til udsættelse i foråret 2020. Pt er der søgt om dispensation for meget få 
projekter i forhold til det samlede antal projekter. Antallet af dispensationer afhænger 
af i hvor stort omfang der bliver åbnet for laboratorier den kommende tid. 
 
I forbindelse med genåbning af laboratorier kan dispensationssager genoptages i det 
omfang det skønnes nødvendigt. 
 
BW orienterede om status på dispensationsansøgninger vedrørende projekter på 
Jordbrug- og Fødevare-området.  
Også her er der søgt om meget få dispensationer i forhold til antallet af projekter. 
 
MH orienterede om status på antal dispensationssager på projekter på Institut for Inge-
niørvidenskab. Man ser tiden an de kommende uger, men også her forventes et lavt 
antal i forhold til det samlede antal projekter. 
 
KLB vurderede efter status, at der maksimalt er søgt om dispensation i 10% af projek-
terne. 
 
BM oplyste, at dispensationsansøgninger behandles i studieadministrationen i tæt 
samarbejde med uddannelsesledere, uddannelsesansvarlige og studieledere. Sa-
gerne mærkes med emneord ”Corona” så de kan genfindes. 
 
Ad 7 Nyt særskilt evalueringsskema for projektkurser/projektforløb udformet af fakul-
tetet 
KLB fremlagde baggrunden for at dekanen for uddannelse har taget initiativ til udar-
bejdelsen et nyt evalueringsskema for projekter (Bilag 38). Den almindelige kursuseva-
luering har ikke fungeret for evaluering af projekter, og KLB har ad hoc godkendt, at 
det nye skema anvendes i foråret 2020. 
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Studienævnet vil fremadrettet blive inddraget i udformningen af projektevalueringen, 
ligesom studienævnet vil følge op på evalueringen. 
 
Ad 8 Meddelelser 
KLB meddelte, at hvis Covid-19 situationen betyder, at hele eller dele af undervisnin-
gen og/eller eksamenerne i efteråret 2020 ikke kan gennemføres i overensstemmelse 
med de almindeligt gældende studieordninger og kursusbeskrivelser, vil situationen 
blive taget op i studienævnet med henblik på at afgøre, om studienævnet fortsat øn-
sker, at de midlertidige ændringer håndteres af formanden ved ad hoc-godkendelser, 
eller fx ved ekstraordinære møder i studienævnet. 
 
Ad 9 Eventuelt 
Studienævnet skal på et tidspunkt forholde sig til hvad man gør med studerende der 
af personlige eller sundhedsmæssige årsager ikke har mulighed for at møde op på 
universitetet, før der er fundet en vaccine mod COVID-19. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 15.37. 


