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Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Drøftelse af indstilling vedr. studieleder for uddannelserne under dette studienævn – se bilag 20-2022 
3. Drøftelse og beslutning vedr. studienævnets spørgsmål i forbindelse med undervisningsevaluering – se 
bilag 21-2022 
Jeg oplever at læringsudbyttet har været: meget stor, stor, passende, lille, for lidt 
3a: særlige prøvevilkår 
4. Drøftelse vedrørende ny formand for studienævnet 
5. Eventuelt 
 
Ad.1. Dagsorden blev godkendt. Det eftersendte bilag vedr. forberedelse til mundtlig eksamen 
behandles under punkt 3a. 
 
Ad.2. Drøftelse af indstilling vedr. studieleder for uddannelserne under dette studienævn 
Indstillingen til studienævnet blev drøftet, og ME redegjorde kort for de opgaver, hvor det ses som en stor 
fordel at have en studieleder, der kan binde uddannelserne sammen på tværs. 
Indstillingen blev enstemmigt og uden forbehold godkendt. Der var skriftlig fremsendt tilslutning til denne 
indstilling fra de VIP medlemmer, som ikke kunne være til stede i dag.  
Der sendes derfor besked straks til dekanen fra studienævnet. 
 
Ad.3. Drøftelse og beslutning vedr. studienævnets spørgsmål i forbindelse med undervisningsevaluering 
Studienævnet drøftede hvorvidt de tre spørgsmål, som har været anvendt hidtil, fortsat skal benyttes. Der var 
stor opmærksom især omkring spørgsmålet vedrørende kursets relevans for studiet som helhed. Der var 
skriftlig sendt forslag fra VIP medlemmer, som ikke var til stede på mødet, og disse forslag  blev drøftet. 
Der var imidlertid enighed om fortsat at anvende de tre spørgsmål uden ændringer, samt at tilføje et nyt 
spørgsmål: Jeg oplever, at læringsudbyttet har været: meget stort, stort, passende, lille, for lidt. 
Studienævnets beslutning fremsendes straks til Søren Anker Andersen i Nat Tech Uddannelse. 



 
Ad.3a: Praksis vedr. særlige prøvevilkår til eksamener med lang forberedelsestid forud for mundtlig 
eksamen 
BM havde fremsendt indstilling til drøftelse vedrørende de kurser, hvor der forud for mundtlig 
eksamen udleveres en opgave/artikel eller tilsvarende, og hvor forberedelsestiden er anført til 24 
eller 48 timer. Der ønskes fastsat en praksis for, hvorvidt der kan gives særlige prøvevilkår i form af 
øget forberedelsestid til disse eksamener. 
Studienævnet drøftede det, og der var enighed om, at der ikke skal gives øget forberedelsestid til 
disse eksamener, idet nævnet finder, at en øgning vil medføre en sænkning af prøvens niveau, idet 
en dispenseret studerende vil få ulige fordele af en meget lang forberedelsestid. 
Studienævnets beslutning vil blive indlemmet i praksis for dispensationsansøgning er denne type. 
 
Ad. 4. Drøftelse vedrørende ny formand for studienævnet 
ME orienterede studienævnet om, at Aurelien Dantan er indstillet til at overtage MEs plads i studienævnet til 
august 2022. Det er imidlertid hensigten, at han indtræder som menigt medlem af nævnet, og derfor er det 
fortsat ikke afklaret hvem, der skal overtage formandskabet. Studienævnets VIP-side støttede forslaget. 
 
Der vil komme en hasteopgave i august, hvor der skal laves en udtalelse i forbindelse med 
evalueringsrapport, og her tilbød næstformanden at bidrage. 
 
Ad.5. Eventuelt 
Intet 
 
 


