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Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formanden:
a. Godkendelse af spørgsmål til kursusevaluering (bilag 2021-10)
b. Godkendelse af plan b for eksamen S21 (bilag 2021-11)
3. Ændring af adgangskrav til KA i Bioinformatik gældende fra S22 (bilag 2021-12)
4. Uformel drøftelse af særlige prøvevilkår (BM) (bilag 2021-13 & bilag 2021-14)
5. Orientering om udkast til revision af eksamensbekendtgørelsen (BM) (bilag 2021-15)
6. Eventuelt
Referat

Ad 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev ikke godkendt i første omgang, idet der ikke var skrevet et korrekt mødetidspunkt i
dagsordenen. Mødetidspunktet i indkaldelsen var kl. 13:00, men i dagsorden anført som 14:00.
Nævnet besluttede at fortsætte mødet. Der blev send besked til Julie, som efterfølgende deltog i
mødet.

Ad 2: Orientering fra formanden
Formanden foreslog, at der ved hvert møde orienteres om ad hoc godkendelser, som er truffet
mellem møderne, og hvor det ikke vurderes, at der er behov for at indkalde studienævnet.
•

Godkendelse af spørgsmål til kursusevaluering
Formanden fremlagde godkendelsespunktet. Det blev bemærket, at det var en god ide, at
der blev stillet de samme spørgsmål på tværs af fakulteterne, samt at spørgsmålsbanken
indeholder mange spørgsmål og bør efterses og formindskes.

•

Godkendelse af plan b for eksamen S21
Formanden orienterede om arbejdet med godkendelse af plan b.

Ad 3: Ændring af adgangskrav til KA i Bioinformatik gældende fra S22
Ændringen blev godkendt af Studienævnet.

Ad 4: Uformel drøftelse af særlige prøvevilkår (BM)
Bente Mattsson præsenterede punktet ud fra bilag. Følgende punkter blev bl.a. drøftet i nævnet:
•
•
•
•
•
•

Det bliver fremover SNUK der kommunikerer med den studerende, som er varigt
funktionsnedsat, ikke omvendt. Gælder alle eksamener, hvor der er
dispensationsmuligheder.
Der bør/skal laves en praksis for håndtering af gruppeeksamener i denne henseende.
Problemets omfang blev drøftet, samt muligheden for, og vigtigheden af inddragelse af
støtte- og rådgivningscenteret (RC). Muligheden for et infomøde med RC blev også drøftet.
Det blev drøftet hvordan, og i hvilket omfang underviserne skal orienteres, ift. om der er
studerende med funktionsnedsættelser. Dette er dog en vanskelig opgave ifølge SNUK.
Der var enighed i nævnet om, at forudsætningskrav ikke er dispensationsberettiget.
Studienævnet vil blive forelagt forslag til evt. ændring af praksis på et senere møde.

Ad 5: Orientering om udkast til revision af eksamensbekendtgørelsen (BM)
Bente Mattsson gennemgik udkast til ny eksamensbekendtgørelse med udgangspunkt i bilag.
Følgende punkter blev bl.a. drøftet i nævnet:
•
•

Det var enighed om, at mulighed for selv at fastsætte forudsætningskrav og
eksamensformer på tværs af ordinær- og reeksamen er meget vigtig.
Nævnet drøftede ændringer ift. eksamenssprog.

Ad 6: Eventuelt
•
•

•
•

Der foregår et arbejde med at revidere jobfunktionerne, med vægt på uddannelse af
personalet ift. pædagogiske kompetencer. Ikke et studienævnspunkt, men godt, hvis
nævnet bliver orienteret.
Punkter der med fordel kan drøftes af nævnet til efteråret:
o Pause ml vintereks og forårssemesteret. Kan vi gøre noget med planlægningen?
o Planlægningssystem.
o Tidligere eksamensdatoer.
o Bedre kursuskatalog. Mangler ordentlig info fra/om de andre institutter.
Det blev aftalt at invitere Søren Anker Andersen med til et kommende møde i efteråret
vedr. undervisnings-og eksamensplaner.
Bilag til studienævnsmøder bliver fremadrettet også lagt ind i mødeindkaldelsen.
Mødeplan for efteråret 2021 udsendes snarest.

