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Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Behandling og godkendelse af bilag til kursusudbud for E2022 

• Bilag 2022-8 KA i Bioinformatik 

• Bilag 2022-9 BA i Biologi 

• Bilag 2022-10 KA i Biologi 

• Bilag 2022-11 BA og KA i Datalogi 

• Bilag 2022-12 Master i Informatikundervisning 

• Bilag 2022-13 BA og KA i Kemi 

• Bilag 2022-14 BA og KA i Datavidenskab 

• Bilag 2022-15 BA og KA i Matematik 

• Bilag 2022-16 BA og KA i Matematik-Økonomi 

• Bilag 2022-17 KA i Videnskabsstudier 

3. Behandling og godkendelse af ændringer til studieordninger på BA og KA i matematik – Bilag 2022-    

4. Eventuelt 

 
Ad.1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. Der var to punkter til eventuelt. Der var desuden et nyt bilag, som blev 
behandlet under pkt. 
 
Ad.2. Behandling og godkendelse af bilag til kursusudbud for E2022. 
Bilagene blev behandlet og resultatet fremgår af behandlingslisten. 
 



Studienævnet lavede en principiel beslutning om, at ændringer i timetal for et tidligere godkendt 
kursus ikke skal godkendes på ny, såfremt ændringen fortsat ligger inden for de rammer, som 
ECTS-omfanget angiver. Uddannelsesudvalgene skal orienteres herom. 
 
Ad.3. Behandling og godkendelse af ændringer til studieordninger på BA og KA i matematik. 
De foreslåede ændringer blev godkendt. 
Ad. 3 a: Godkendelse af generisk tekst til specialekursusbeskrivelserne. 
Uddannelsesforum (via Birgit Olesen) havde indsendt ønske om tekstrettelser i beskrivelse af 
vejlederforhold i forbindelse med specialer. Ønsket er at den generiske tekst ændres for alle 
uddannelser på NAT. 
Bilag med tekstændringerne blev uddelt på mødet.  
Ændringerne blev godkendt. Godkendelsen sendes ud til UA-kredsen. 
 
Ad.4. Eventuelt 
BM ønskede en uformel drøftelse af det pres, som opleves i sagsbehandlingsteamet og i 
vejledningen fra studerende, som ønsker egentlige dispensationer fra de obligatoriske elementer i 
undervisningen f.eks. feltkurser, obligatoriske opgaver, fremlæggelser etc. 
Der var enighed om, at vi skal forsøge at imødekomme sårbare studerende i undervisningen på de 
punkter, hvor det er let for underviser at gøre det. Større viden og opmærksomhed på små ting i 
dagligdagen kan give en bedre struktur for disse studerende. Der var også enighed om, at det er 
vigtigt, at undervisningens niveau ikke sænkes.  
Der var også enighed om, at studerende som aktuelt i et kursus rammes af kortvarig sygdom og 
som derfor har brug for lidt ekstra tid til at få afleveret de obligatoriske opgaver fortsat skal opsøge 
underviser/undervisningsassistent og få en aftale. 
Ved længerevarende sygdom kan studerende søge om udvidelse af maksimal studietid og 
dermed en lettelse af arbejdsbyrden i et eller flere semestre. 
Der har tidligere være iværksat en interviewrunde på AU, hvor bl.a. Michael Etzerodt deltog. BM 
følger op på evt. resultat af dette arbejde. 
 
Michael Etzerodt gjorde opmærksom på, at han fratræder sin stilling ved AU den 31. juli og at 
studienævnet derfor skal overveje en ny formand inden da. 
 
 
 


