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Fraværende: Marianne Graves Petersen, Birgit Olesen, Hans Brüner Dein. 
 
Vibeke Holm Steenberg er udtrådt af studienævnet på grund af studieskift. 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Behandling af studieordningsændringer 

a) Bilag 23-2022: Geoscience og Geologi  
b) Bilag 24-2022: Matematik-økonomi 

3. Behandling og godkendelse af kursusudbud  
a) Bilag 25-2022 BA i Geoscience F23 
b) Bilag 26-2022. BA i Medicinalkemi F23 
c) Bilag 27-2022: BA og KA i Kemi F23 
d) Bilag 28-2022: BA og KA i Biologi F23, NB inkl. studieordningsændring 
e) Bilag 29-2022: BA og KA i Datavidenskab F23 
f) Bilag 30-2022: BA og KA i Matematik F23 
g) Bilag 31-2022: KA i Bioinformatik F23 
h) Bilag 32-2022: KA i Molekylærbiologi F23 
i) Bilag 33-2022: KA i Videnskabsstudier F23 

4. Drøftelse af det ekstra spørgsmål til kursusevalueringen v. Niels Lauritzen 
Studienævnet besluttede på mødet den 17. maj 2022 at tilføje spørgsmål om læringsudbytte til 
kursusevalueringen. Dette spørgsmål ligger meget tæt på AU’s overordnede spørgsmål, og det skal drøftes, 
hvorvidt studienævnet - i det lys - ønsker at fastholde dette spørgsmål. 
5. Eventuelt 
 
Ad.1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
 
Ad.2. Behandling af studieordningsændringer 
Ændringsforslag fra Biologi og Geoscience blev godkendt. 
 



I forbindelse med drøftelsen blev der lagt op til, at studienævnet, på et kommende møde, mere 
principielt drøfter støttefagene og hjemtagning af disse. 
 
Ad.3. Behandling og godkendelse af kursusudbud 
Studienævnets afgørelser fremgår af vedlagte behandlingsliste. 
Affødt af to konkrete tilfælde med kurser, der bestås ved godkendelse af et antal obligatoriske 
afleveringsopgaver, og hvor mundtlig eksamen i de obligatoriske opgaver blev godkendt som re-
eksamen, drøftede studienævnet igen kort mulighederne for at tillade en anden reeksamensform 
end den ordinære. Studienævnet vil senere tage en nærmere drøftelse af emnet. 
 
Ad. 4. Drøftelse af det ekstra spørgsmål til kursusevalueringen v. Niels Lauritzen 
NL ønskede en drøftelse af, hvorvidt studienævnet fortsat ønskede at fastholde det nye spørgsmål, 
som var besluttet i april. Spørgsmålet ligger på linje med et af de overordnede AU spørgsmål, og 
virker derfor overflødigt. Nævnet besluttede at annullere dette spørgsmål og fastholde de 
spørgsmål, som har været anvendt i den sidste længere periode. 
 
Ad. 5 Eventuelt 
Der blev stillet spørgsmål til virkningerne af dimensionering og overgang fra bacheloruddannelse til 
kandidatuddannelse. 


