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Møde den:  26. maj 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 4 -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 referat fra møde d. 23. april 2020 
3. Kursusjusteringer F20 - Covid-19 – orientering v. studienævnsformanden (bilag 38-
43) 
4. Eksamensjusteringer F20 - Covid-19 – orientering v. studienævnsformanden (bilag 
44-46) 
5. Ekstraordinær kursusændring, Kemi og fødevareteknologi (bilag 47) 
6. Meddelelser 
7. Eventuelt 
 
Referat: 
 
Ad 1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad 2 Godkendelse af referat fra møde d. 23. april 2020 
Referatet blev godkendt. 
 



 
 

  
  

Side 2/3 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
TECHNICAL SCIENCES 

Ad 3 Kursusjusteringer F20 – COVID 10 – orientering v. studienævnsformanden (bilag 
38-43) 
KLB beskrev kort arbejdet med justeringer af kurser og gav eksempler. Ændringer er la-
vet i samarbejde mellem kursusansvarlige og uddannelsesansvarlige. Studielederne 
har samlet materialet og spørgsmål har kunnet afklares med dem.  
KLB har ad hoc godkendt ændringerne ifølge studienævnets delegation.  
Studienævnet godkendte den anvendte praksis.  
 
Ad 4 Eksamensjusteringer F20 - Covid-19 – orientering v. studienævnsformanden (bi-
lag 44-46) 
KLB fremlagde kort arbejdet med at justere eksamener i forhold til ændrede lærings-
mål (punkt 3). 
Processen har været den samme som med justering af kursusbeskrivelser. 
Kursusansvarlige har gennemgået liste over eksamener og vurderet om eksamensfor-
men skulle fastholdes. 
Man har arbejdet henimod at mundtlige eksamener afholdes på Zoom og skriftlige via 
digital eksamen. Da det ikke er muligt at kontrollere hjælpemidler ved hjemmeeksa-
mener er der ændret til ”alle hjælpemidler” ved alle hjemmeeksamener. 
Det blev bemærket, at der i høj grad er tale om en tillidssag og at man har tiltro til de 
studerendes ansvarlighed. 
 
En del eksamener bliver med regeringens nyeste udmelding lagt tilbage på Campus, 
men med samme betingelser som er meldt ud mht. online eksamener. 
 
Det er i forløbet blevet indskærpet, at selvom bedømmelse i nogle tilfælde er ændret 
til B/IB (bestået/ikke bestået) skal de overordnede rammer for forholdet mellem antal 
eksamener med karakterskala/bestået-ikke bestået og forholdet mellem antal eksa-
mener med hhv. intern og ekstern censur overholdes. 
 
Reeksamensperioden i august 2020 er omfattet af nødstudieordningerne og det er 
derfor muligt at udstrække ændringer til denne periode.  
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til reeksamen i august. 
Studienævnet tilkendegav, at der må tages stilling fra kursus til kursus om eventuel 
ændring af eksamensform skal udstrækkes til reeksamen i august *) 
 
Ad 5 Ekstraordinær kursusændring, Kemi og fødevareteknologi (bilag 47) 
KLB fremlagde baggrunden for ændringen som var godkendt i februar. Kurset tilhører 
den nye uddannelse i Kemi og fødevareteknologi. Ændringen blev godkendt. 
 
Ad 6 Meddelelser 
BM orienterede om nyt hyrdebrev fra Styrelsen. Handicaporganisationerne ønsker æn-
dret håndtering af dispensationsansøgninger i forhold til særlige vilkår til eksamen for 
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studerende med kroniske handicap, herunder ordblinde. Der bliver nedsat en arbejds-
gruppe i administrationen på AU og der vil på et tidspunkt komme nye anbefalinger 
om, hvordan dette skal håndteres fremover. 
 
BM holder studienævnet orienteret. 
 
Ad 7 Eventuelt 
Kursusevalueringer kan findes på studieportalen: studerende.au.dk - ”Undervisning”. 
 
Næste studienævnsmøde afholdes d. 24. juni 2020. 
 
Mødet sluttede kl. 15:07 
 
 
 
*) Prodekanen for uddannelse har efterfølgende meldt ud, at reeksamen i august 2020 
har samme eksamensform som eksamen afholdt i juni 2020. 


