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Møde den: 22. april 2022 
Sted: TEAMS 
Tidspunkt: kl. 12:00-14:00  
 
Board of Studies of Technical Sciences (BSTS) 
 
Medlemmer:  
Keld Lars Bak  
Lars Vabbersgaard Andersen 
Per Lysgaard 
Lars Bräuner 
Ricarda Engberg 
Emil Lunau Bentsen 
 
Observatører: 
Maibritt Hjorth 
Bernd Wollenweber 
Bente Mattsson 
Emilie Lindgaard Toftbjerg 

Referat 
Møde 5 – 2022 
 
 

Fra studieadministrationen: Asger Steen Boisen 
Afbud: Bente Mattsson, Emil Lunau Bentsen 
 
Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden.  

• Godkendt 
2. Vedr. spørgeskema til projektevaluering til godkendelse v. Keld (bilag 30) 

• Keld præsenterede punktet 
i. Problem med fritekstfelter påpeget tidligere af nævnet: Det er der 

taget hensyn til i de nye spørgsmål, samt rækkefølgen af spørgs-
mål. 

• Nævnet gennemgik de nye spørgsmål: 
i. Der var ikke enighed i nævnet ift. spørgsmålenes relevans, samt 

brugbarheden i spørgeskemaet generelt set. 

ii. Spørgsmålene blev godkendt af nævnet med det forbehold, at 
der fra arbejdsgruppen tages hensyn til, hvornår skemaet sendes 
ud, og at spørgsmålene passer til dette. Forslaget fra nævnet er, at 
spørgeskemaet sendes ud umiddelbart efter projektets afslutning 
men inden den eventuelle mundtlige eksamen.  

iii. Det føres til referat, at studienævnsmedlem Lars Erik Bräuner ikke 
er enig i, at spørgeskemaet er fornuftigt, endsige brugbart.  

iv. Forslag fra studienævnsmedlem Lars Vabbersgaard Andersen: Slå 
alle R&D-projektformer (5/10/15/20 ECTS, med/uden eksternt 
samarbejde) sammen på den pågældende uddannelse for at 
opnå større population.  
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3. Orientering vedr. Reeksamen efter vintereksamen 2021-22 v. Keld (Bilag 31) 
• Ingen kommentarer 

4. Evaluering af proces med præsentationer og bilag ifm. kursus- og studieordnings-
ændringer på SN møde 2-4 v. Asger 

• Grundlæggende var nævnet positiv over for processen. Et forslag fra 
nævnet kunne være, at nævnets enkelte medlemmer i fremtiden får 
nogle bestemte institutter at kigge nærmere på, så ikke alle skal læse al-
ting.  

5. Eventuelt 
• Ad hoc godkendelser: Godkendt i nævnet.  


