AARHUS
UNIVERSITET
TECHNICAL SCIENCES

Møde den: 22. april 2021
Online via Teams
Tidspunkt: kl 14.00-16.00

Referat møde 4- 2021

Studienævnet for ASE
Board of Studies of Technical Sciences (BSTS)
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
Emilie Lindgaard Toftbjerg

Uddannelseskvalitet og
studienævnsbetjening
(SNUK), Nat-tech

Tilstede: Keld Lars Bak (KLB), Lars Vabbersgaard Andersen, Anders Overgaard, Ricarda Engberg, Morten Haahr Kristensen,
Fraværende: Laura Rasmussen, Per Lysgaard, Lars Bräuner

Dato: 22. april 2021

Direkte tlf.: +45 8715 2101

Observatører: Maibritt Hjorth (MH), Bernd Wollenweber, Asger Steen Boisen, Emilie
Lindgaard Toftbjerg

E-mail: lj@au.dk

Afs. CVR-nr.: 31119103

Referent: Lena Jensen

Side 1/3

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lena Jensen

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referater fra februar og marts
Studieordningsændringer bacheloruddannelsen i Computerteknologi
Eksamensklage Tissue Engineering –orientering v. MH
Eksamensplan B – orientering v. KLB
Aftalepapir – opdatering
Eftergodkendelse kursusbeskrivelser v. KLB
Meddelelser
Eventuelt

Uddannelseskvalitet og
studienævnsbetjening (SNUK),
Nat-tech
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 120
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8715 0000
Fax: +45 8715 2068
E-mail: studieservice.st@au.dk
Web: scitech.au.dk

AARHUS
UNIVERSITET
TECHNICAL SCIENCES

Referat:
Side 2/3

Ad 1 Godkendelse af dagsorden
Da nævnet ikke var beslutningsdygtigt ved mødets begyndelse blev punkt 5, 6 og 7
flyttet til efter punkt 1 og 2 (punkt 7 senere flyttet til efter punkt 3).
Med disse ændringer blev dagsordenen godkendt. Mødet var beslutningsdygtigt fra
ca. kl. 15.30.
Ad 2 Godkendelse af referater fra februar og marts
Referaterne blev godkendt.
Ad Punkt 5 Eksamensplan B – orientering v. KLB
KLB orienterede om arbejdet med at udarbejde en alternativ eksamensplan under
COVID-19-situationen.
Man har så vidt muligt forsøgt at bibeholde eksisterende eksamensform og omlægge
den til online eksamen. Der er kun 6 eksamener på TECH, hvor man har ønsket at omlægge eksamensformen og disse ændringer er ad hoc godkendt af formandsskabet.
Enkelte eksamener med helt særlige forhold, fx skriftlig eksamen uden hjælpemidler,
er lagt tilbage på Campus. Den meget restriktive tilgang skyldes de rammer, som vi
har fået fra AU’s øverste ledelse.
Ad 6 Aftalepapir – opdatering
KLB kort orientering om aftalepapiret som opdateres jævnligt – pt. indeholder det primært retningslinjer for behandling af kursusbeskrivelser og hvad der skal behandles i
studienævnet og hvad der skal behandles i uddannelsesudvalgene.
Der er endnu ikke holdt møde i eksamensbeskrivelses-arbejdsgruppen. KLB er i gang
med at forberede materiale til arbejdsgruppen.
Ad 4 Eksamensklage Tissue Engineering – orientering v. MH
MH orienterede om forløbet af sagen.
Sagen er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at være præcis i beskrivelse af eksamen og bedømmelse i kursusbeskrivelsen.
Man har efter sagen tilrettet kursusbeskrivelsen for Tissue Engineering.
Alle studerende, som deltog i den samme eksamen har fået tilbudt et nyt eksamensforsøg.
Der blev gjort opmærksom på at der kan være flere kurser med tilsvarende eksamensformer og det skal der kigges på i arbejdsgruppen.
Ad 3 Studieordningsændringer bacheloruddannelsen i Computerteknologi
Studieordningsændringen er gældende fra efteråret 2021 for studerende, der starter
på 3. semester (2020-årgangen og frem). MH forklarede baggrunden for ændringen.
Studieordningsændringen blev godkendt.
Ad 7 Eftergodkendelse kursusbeskrivelser v. KLB
KLB orienterede om ad hoc godkendelser siden sidst:
Tissue Engineering
Ændret efter eksamensklage, jf dagsordenens punkt 4.
BITMPD Mikrobiel procesdesign (Bilag 42)
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Studienævnet diskuterede hvordan man bedst beskriver undervisningsdeltagelse og
det blev besluttet, at det skal med i beskrivelsen af eksamensformer. Man kan evt.
lægge sig op af beskrivelsen som er lavet af Board of Studies of Natural Sciences.
Fluid mekanik (Bilag 43)
Der var sket en fejl i eksamensform i forbindelse med oversættelse af kursusbeskrivelsen til dansk. Hensigt var hele tiden, at der skulle være intern censur (tidligere ”ingen
censur”).
Studienævnet havde ingen bemærkninger til ad hoc-godkendelserne.
Ad 8 Meddelelser
BM oplyste, at man i studieadministrationen på Aarhus Universitet har sat gang i eftersyn af specialeprocessen på alle fakulteter.
Man arbejder desuden – også på hele AU - på processen med særlige prøvevilkår til
eksamen.
Ad 9 Eventuelt
Næste studienævnsmøde afholdes 20. maj 2021, kl. 14-16.
Mødet sluttede kl. 15.20.
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