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Tilstede: Anders Feilberg, Keld Lars Bak (KLB), Per Lysgaard, Celine Ballegaard Karlsen,
Anders Overgaard
Observatører: Søren Bøndergaard (SB), Bernd Wollenweber (BW), Maibritt Hjorth (MH),
Margrethe Therkildsen (MT)
Referent: Lena Jensen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra møde d. 26. maj 2020
3. Opsamling justering af kursusbeskrivelser og eksamener F20
4. Planlægning af undervisning i efteråret 2020, jf. bilag
5. Omorganisering af ingeniørområdet
6. Sammensætning af studienævn
7. Ekstra tid til eksamen for studerende med andet modersmål end dansk (status, jf.
studienævnsmøde december 2019)
8. Mødedatoer i E20
9. Meddelelser
10. Eventuelt
Referat:
Ad 1 Godkendelse af dagsorden
Der er kommet en punkt efter udsendelse af dagsordenen og det fremlægges efter
punkt 4.
Ændret dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra møde d. 26. maj 2020
3. Opsamling justering af kursusbeskrivelser og eksamener F20
4. Planlægning af undervisning i efteråret 2020, jf. bilag
5. Ny specialisering kandidatuddannelsen i Molekylær ernæring og fødevareteknologi
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6. Omorganisering af ingeniørområdet
7. Sammensætning af studienævn
8. Ekstra tid til eksamen for studerende med andet modersmål end dansk (status, jf.
studienævnsmøde december 2019)
9. Mødedatoer i E20
10. Meddelelser
11. Eventuelt
Dagsordenen blev godkendt med det ekstra punkt.
Ad 2 Godkendelse af referat fra møde d. 26. maj 2020
Referatet blev godkendt.
Ad 3 Opsamling justering af kursusbeskrivelser og eksamener F20
KLB gav en kort status på processen med omlægning af eksamener og kurser i forbindelse med Covid-19-situationen.
Hovedindtrykket er at det overordnet er gået godt med afholdelse af eksamener indtil
nu.
Ad 4 Planlægning af undervisning i efteråret 2020, jf. bilag
KLB fremlagde overvejelserne for planlægning af undervisning i efteråret 2020 under
Covid-19-situationen (bilag 48, 49, 50 og 51.).
Som udgangspunkt planlægges efteråret som et almindeligt efterår, men med forbehold for, at der kan komme ændringer. Man forventer at der kan komme restriktioner/krav til hvordan undervisning afholdes og planlægning vil især afhænge af hvilke
retningslinjer, der kommer for afstandskravet (bilag 51). 1-meters-afstandskravet er en
stor udfordring i forhold til udnyttelse af lokaler.
Der er fokus på at prioritere planlægningen for 1. års studerende og i den forbindelse
udnytte de erfaringer, man har fået i foråret 2020, særlig med henblik på online-undervisning og e-learning-midler. Udfordringen er her at tekniske hjælpemidler kan
være svære at skaffe i tilstrækkeligt omfang.
Man forventer ikke at det bliver nødvendigt med kursusjusteringer, så undervisning og
eksamen skal planlægges, så de lever op til nuværende kursusbeskrivelser.
Det ser ud til at det er muligt at opretholde normal belægning på laboratorierne i efteråret.
Studienævnet godkendte processen.
Ad 5. Ny specialisering kandidatuddannelsen i Molekylær ernæring og fødevareteknologi
MT fremlagde baggrunden for ønske fra Institut for fødevarer om at oprette ny specialisering på uddannelsen i Molekylær ernæring og fødevareteknologi. (Bilag 56 udsendes til SN efter mødet.).
Med specialiseringen får studerende mulighed for at tage 2. og 3. semester på to partneruniversiteter under European Institute of Innovation & Technology (EIT) på Master in
Food Systems.
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Institut for fødevarer har frist for tilbagemelding til EIT ultimo juni 2020. Detaljerne for
specialiseringen og ændring af studieordningen bliver fremlagt på studienævnsmøde
i september 2020.
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Studienævnet godkendte at man giver tilsagn til EIT og kan gå videre med planlægningen.
Ad 6 Omorganisering af ingeniørområdet
D. 9. juni 2020 har dekan Eskild Holm Nielsen meddelt, at man ønsker omorganisering
af ingeniørområdet. Der er blevet foreslået en omorganisering til fire institutter, opdelt
efter fagligheder.
Høringsproces indledes før sommerferien, med frist for høringssvar d. 1. september
2020. Det er pt uklart, hvorvidt studienævnet skal høres i denne proces.
Beslutning om omorganisering træffes i efteråret 2020.
Det blev besluttet at fremskaffe høringsmaterialet og undersøge om studienævnet bliver anmodet om et høringssvar.
LJ samler op efter mødet og orienterer studienævnet om eventuel deadline og bilag.
Ad 7 Sammensætning af studienævn
Studienævnet godkendte den fremsendte indstilling, dog med en indskærpelse om at
det tydeligt skal fremgå at repræsentationsområderne dækker hhv. diplom-, bachelor- og civilingeniøruddannelser.
Studienævnet havde en generel diskussion om man ønsker ét stort og bredt studienævn med mange uddannelser eller flere mindre fagopdelte studienævn.
Emnet kan tages op i forbindelse med et eventuelt høringssvar, jf. pkt6.
Ad 7 Ekstra tid til eksamen for studerende med andet modersmål end dansk (status,
jf. studienævnsmøde december 2019)
Studienævnet godkendte hidtidig praksis (bilag 44 fra 2019 og bilag 52) og mener
ikke, at studerende med andet modersmål end dansk, kan gives forlænget prøvetid til
alle prøver, som ansøgt i den fremviste sag. Men ansøgninger til enkelte prøver, hvor et
godt kendskab til dansk er vigtigt, må kunne begrunde forlænget prøvetid jf. bekendtgørelsen. I sådanne sager vurderes det naturligt at rådføre sig med den uddannelsesansvarlige eller uddannelseslederen, som kender eksamensformen.
LJ tager punktet med til drøftelse i studieadministrationen og kommer med en tilbagemelding til studienævnet.
Ad 8 Mødedatoer i E20
KLB har igen d. 15. juni 2020 kontaktet prodekan Finn Borchsenius og uddannelseschef Kim Kusk Mortensen vedrørende tidsplanen for kursuskatalogprocessen. Pt foreligger ikke noget svar og dermed ingen ændring af tidsplanen.
Studienævnet diskuterede det problematiske i den pågældende tidsplan. Det blev
bl.a. problematiseret at studenterrepræsentanter ikke kan nå at deltage i Undervisningsudvalgsmøder i august.
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Det blev diskuteret, at det kan vise sig at være et problem, at alle mødedatoer ligger
på en torsdag, hvis det viser sig, at enkelte medlemmer har fast undervisning torsdag
eftermiddag. Det blev besluttet at man holder fast i de valgte mødedatoer, men på
første mødedato d. 3. september 2020 kan de resterende datoer justeres, hvis det viser
sig, at torsdag eftermiddag ikke passer alle.
Ad 9 Meddelelser
KLB fremlagde en liste (bilag 57 – fremlagt på mødet) over mindre kursusjusteringer,
som han har ad hoc godkendt siden seneste møde.
Ad10 Eventuelt
Ingen punkter.

Mødet sluttede kl. 16.06
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