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Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Orientering om nyt VIP-medlem af studienævnet: professor Ove Christensen, Kemi 
3. Uddannelsesrapport 2021 (bilag 2021-31 og 32) v. prodekan Kristine Kilså  
4. Status på vintereksamen herunder omlægning v. Michael Etzerodt 
5. Eventuelt 

 
Ad.1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad.2. Orientering om nyt medlem af studienævnet. 
Michael Etzerodt bød velkommen til Ove Christensen, som ekstraordinært er trådt ind i 
studienævnet som afløser for Frans Mulder. 
 
Ad.3. Uddannelsesrapport 2021 v. prodekan Kristine Kilså 
KK gennemgik kort elementerne i kvalitetssystemet, uddannelsesrapporten, 
uddannelsesmiljøvurdering, statusmøder og evalueringer. Samlet kan det konkluderes, at vi har et 
velfungerende kvalitetssystem og gode processer og et godt studiemiljø. 
Der er fortsat meget fokus på førsteårsfrafald, som stadig er for stort. På trods af fokus har vi ikke 
været i stand til at gøre noget ved det. På kandidatniveau er de største bekymringspunkter klart 
dimmitendledigheden. Der er nedsat udvalg med fokus på både fastholdelse og ledighed. KK 
gennemgik herefter de tiltag, som forventes igangsat eller som der skal arbejdes videre med, 
herunder stress blandt de studerende, forventningsafstemning, studiefællesskaber, 'Den gode 
tone'. Hertil kommer de punkter, som ligger i de lokale handleplaner såvel som i AUs overordnede 
handleplaner. 
ME nævnte, at det kunne være interessant at tage fat i en fagevaluering og drøfte den i 
studienævnet.  



Se endvidere de vedhæftede slides fra KKs gennemgang af rapporten. 
 
Ad.4. Status på vintereksamen herunder omlægning v. Michael Etzerodt. 
 
Me redegjorde for det arbejde, der var lavet mht omlægning af vintereksamen fra campus til digitalt 
format. Der var fra fakultetet holdt fast i en række eksamener med fysisk fremmøde, hvor det var afgørende, 
at der ikke måtte anvendes hjælpemidler. 
 
Der var godkendt en række ad hoc ændringer, hvor kursusansvarlig havde afgjort, at tilgang til 
hjælpemidler ikke var afgørende, og hvor eksamen derfor alligevel kunne omlægges til digital form. 
 
ME bad de studerende i nævnet om at spørge ud i deres miljø, om der er forhold omkring eksamen, som vi 
bør tage med fremadrettet. 
 
Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt der var mange studerende, som havde været utrygge ved deltagelse i 
eksamen og hvorvidt der var givet mange dispensationer. 
 
Ad. 5. Eventuelt 
Intet 


