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Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Drøftelse af praksis ved udsættelse af maksimal studietid (bilag 2021-4, eftersendes) 

 

3. Drøftelse af opgaver og ansvarsområder for studieleder på Natural Sciences 

 

4. Valg af stedfortræder for formanden. Udsat fra konstituerende møde. 

 

5. Eventuelt 
  



1. Godkendelse af dagsorden 
Det godkendes, at punkt 3 drøftes før punkt 2. Dagsorden blev godkendt. 
 
2 (3). Drøftelse af opgaver og ansvarsområder for studieleder på Natural Sciences 
Nævnet drøftede opgaver og ansvarsområder for studieleder, hvortil der blev anført følgende 
punkter: 

• Mulighed for at lave en slags uddannelsesforløb for nye UAére, idet der er mange nye 
regler og ansvarsområder at sætte sig ind for nye UAére. 

• Styring af udvikling af emner, som dukker op på tværs af forskellige studieretninger 
• Aktiv i formidling af initiativer mv. mellem dekanat, Studienævn og UAére. 
• Aktiv i udbredelse af viden fra ERFA grupper 
• Anvendelse af evalueringer mere udviklingsorienteret og fremadskuende. 

 
• Der blev desuden spurgt ind til, hvor man kan finde viden om studielederens rolle. Dette 

findes bl.a. på kvalitetsportalen: https://nat.medarbejdere.au.dk/uddannelse-og-
undervisning/kvalitetsportal/kvalitetsorganisering-roller-og-ansvar/.  

 
3 (2). Drøftelse af praksis ved udsættelse af maksimal studietid 
BM orienterede om, at studieaktivitetskravet er bortfaldet, og at dispensationssager derfor får øget 
fokus på udsættelse af maksimal studietid. Der blev fremlagt forslag til håndtering af 
studienævnets praksis. 
Det i bilaget vedhæftede beslutningsforslag blev godkendt. 
 
 
4. Valg af stedfortræder for formanden. Udsat fra konstituerende møde. 

• Birgit Olesen fortsætter som stedfortræder 
 
5. Eventuelt 
Nævnet drøftede konsekvenserne af corona nedlukningen, herunder manglende adgang til 
laboratorier, samt dispensation til udskydelse af projektafleveringer. Det var bred enighed i nævnet 
om, at der ikke kunne træffes konkrete beslutninger om nævnets stillingtagen på nuværende 
tidspunkt, idet man ikke kender udviklingen i foråret. Området vil således blive drøftet på et senere 
møde. 
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