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Studienævnet for ASE
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Niklas Stoyan Hornbæk Knoth
Observatører:
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Tilstede: Niklas Stoyan Hornbæk Knoth, Anders Feilberg, Keld Lars Bak (KLB),
Lars Vabbersgaard Andersen, Per Lysgaard
Observatører: Lea Nissen, Louise Westh Møller, Claus Glavind (CG), Maibritt
Hjorth, Søren Anker Andersen (SAA)

Lena Jensen

Referent: Lena Jensen (LJ)

Dato: 4. juni 2019

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra møde 3
3. Studieordninger diplomingeniøruddannelserne v. Claus Glavind
4. Principper for eksamensplanlægning på ST v. Søren Anker Andersen
5. Uddannelseszoom – kort orientering v. Keld Lars Bak
6. Meddelelser
7. Eventuelt
Referat:
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2 Godkendelse af referat fra møde 3
Referatet blev godkendt på betingelse af at sætningen omkring førsteårsprøven ”hvor der efter første studieår skal være bestået 40 ECTS valgfrie kurser”
omformuleres. *

Uddannelseskvalitet og
studienævnsbetjening (SNUK),
ST
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 120
8000 Aarhus C

Uddannelseskvalitet og
studienævnsbetjening
(SNUK), ST

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

Direkte tlf.: +45 8715 2101
E-mail: lj@au.dk

Afs. CVR-nr.: 31119103

Side 1/3

AARHUS
UNIVERSITET
SCIENCE AND TECHNOLOGY

Ad 3 Studieordninger diplomingeniøruddannelserne v. Claus Glavind
Baggrunden for fremlæggelsen for studienævnet (bilag 20) er at alle diplomingeniørstudieordninger skal lægges i EDDI (Education Designer - det system,
der anvendes til at generere studieordninger på Aarhus Universitet).
I den forbindelse har man gennemgået alle studieordninger med henblik på
at sikre identiske principper for alle studieordningerne på diplomingeniørområdet. De reviderede studieordninger skal træde i kraft med virkning fra efteråret 2019.
Studieordning for Forretningsingeniør-specialet er nu lagt ind under studieordningerne for de enkelte diplomingeniøruddannelser. Studienævnet kommenterede på formuleringen ”Uddannelsen kan forlænges med Forretningsspecialiseringen”.
Det fremlagte materiale blev godkendt med en aftale om, at CG følger op på
formuleringen omkring Forretningsspecialiseringen og det blev yderligere aftalt, at CG sørger for opsamling i samarbejde med chefkonsulent Bente Mattsson vedrørende værkstedpraktik og eventuelle andre ting.
Ad 4 Principper for eksamensplanlægning på ST v. Søren Anker Andersen
I ASOS-studienævnet og på møder med de uddannelsesansvarlige på science-området har man på baggrund af bl.a. en henvendelse fra uddannelsesansvarlig diskuteret principper for eksamensplanlægning på science-uddannelserne.
Man har et overordnet mål om at lave så god en eksamensplan for de studerende som muligt og har særligt fokus på de førsteårsstuderende på bacheloruddannelserne.
Man har bl.a. diskuteret:
- Muligheden for på sigt at lave curriculum-eksamensplanlægning på obligatoriske kurser f.eks. på første studieår.
-Hvor meget luft der skal være mellem eksamener for hhv. førsteårsstuderende
på bacheloruddannelserne, bachelorstuderende generelt og kandidatstuderende.
-Udvidelse af vintereksamensperioden primært for førsteårsstuderende på bacheloruddannelserne for at sikre tilstrækkeligt med luft mellem eksamenerne.
Eksamensperioden ønskes udvidet så eksamensperioden starter en uge efter
undervisningsperioden slutter i december og der således afholdes eksamen i
en 5 ugers periode.
- Udfordringen med at der er mange specifikke, individuelle ønsker og sene tilbagemeldinger fra VIP-miljøet
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Studienævnet er enigt i at der ønskes fælles principper for eksamensplanlægningen på Science and Technology og på sigt mellem de to fakulteter, når Science and Technology bliver delt. Det er vigtigt, at eksamener på bachelor- og
kandidatuddannelserne på ENG bliver planlagt efter samme principper som
på ASOS-uddannelserne og at man kigger særskilt på eksamensplanlægningen på diplomingeniøruddannelserne.
Studienævnet besluttede, at KLB, SAA og studielederne skal arbejde videre
med at finde fælles principper for eksamensplanlægning for ASE- og ENG-uddannelserne.
Ad 5 Uddannelseszoom – kort orientering v. Keld Lars Bak
Uddannelsesministeriet er siden 2016 begyndt at gennemføre spørgeskemaundersøgelser, ”Uddannelseszoom” og ”Læringsbarometer” blandt studerende
på alle videregående uddannelser vedrørende studieforhold. Udvalget for Uddannelse på AU vil gerne høre om erfaringer med disse undersøgelser – også i
relation til AU’s egen Studiemiljøundersøgelse. I første omgang havde ST’s dekanat planer om at inddrage studienævnet i erfaringsarbejdet – men har i stedet valgt at gå direkte til uddannelsesansvarlige (UA) og uddannelsesledere
(UL), samt de tilknyttede Uddannelsesudvalg.
Ad 6 Meddelelser
Tom Vindbæk Madsen går på pension pr. 1. september 2019 og fratræder
dermed sin stilling som studieleder for Science-uddannelserne. ASOS-studienævnet har indstillet, at prodekan Finn Borchsenius midlertidigt varetager
funktionen som studieleder året ud, idet det ikke anses for hensigtsmæssigt at
udpege ny studieleder forud for en fakultetsdeling.
KLB orienterede om en ad hoc afgørelse om ændring af eksamensevaluering
på et 1. semester-kursus på bacheloruddannelsen Elektroteknologi - ”Programmering for elektroteknologi”. Det blev godkendt, at bedømmelsesformen
ændres fra 7-trin skala til bestået/ikke bestået.
Ad 7 Eventuelt
Planlægning af mødedatoer for efteråret 2019: KLB appellerede til en diskussion af tidsplanen for kursuskatalogprocessen. Det blev aftalt, at LJ laver en foreløbig plan for mødedatoer således, at møderne i august/september planlægges så sent som muligt i forhold til tidsplanen.

Mødet sluttede kl. 15.55.

*) Omformuleret til: ”hvor der efter første studieår skal være bestået 40 ECTS ud af første års 60 ECTS”
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