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Adnan Samir Zaabalawi, Katrine Scheel Nellemann, Niels Bøgholm, Maria Strandgård 
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1. Godkendelse af dagsorden 
2. Genbehandling af kurser og eftersendte kurser 

a. Bilag 2018-31: Indstilling vedr. behandling af kurser 
b. Bilag 2018-32: Satellites and Space Exploration 
c. Bilag 2018-33: Geoscience 
d. Bilag 2018-34: Causal Inference and Econometrics 
e. Bilag 2018-35: Fysisk kemi II: Reaktionsdynamik 
f. Bilag 2018-36:MiSU 

3. Eventuelt 
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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden blev godkendt med tilføjelsen følgende: 
Under pkt. 2: tilføjelse af ønske om ændring i kursusbeskrivelser fra Matematik 
Nyt punkt 3. Kursusevaluering. Bilag 37 og 38 udsendt d.d. 
Nyt punkt 4. Drøftelse af evaluering af semesterstrukturen 
 
Ad.2. Genbehandling af kurser 
Studienævnet behandlede det fremsendte bilagsmaterialet jf. nedenstående 
behandlingsliste: 
 

Fysik, KA 
Satellites and Space 

Exploration (5 ECTS) 

Nyt kursus. Der er indsendt 

revision efter 1. behandling i SN 
2018-32 Godkendt 

Geoscience, BA 

Polarisationsmikroskopi af 

mineraler og bjergarter (5 

ECTS) 

Nyt kursus. Der er indsendt 

revision efter 1. behandling i SN 
2018-33 Godkendt 

Geoscience, BA 
Mekanik, Fluiddynamik og 

Termodynamik (10 ECTS) 

Nyt kursus. Der er indsendt 

revision efter 1. behandling i SN 
2018-33 Godkendt 

Mat-øk, BA 
Causal Inference and 

Econometrics 

Nyt kursus, som ved en fejl ikke 

blev indsendt til møde 2-2018 
2018-34 Godkendt 

Kemi, BA 
Fysisk kemi II: 

Reaktionsdynamik 

Nyt kursus, som ved en fejl ikke 

blev indsendt til møde 2-2018 
2018-35 Godkendt 

MiSU Kursusudbud 
Revision af nye kurser, som ikke 

blev godkendt på møde 2-2018 
2018-36 Se nedenfor. 

 
MiSU: Studienævnet havde følgende kommentarer til det materiale, der var indsendt som 
opfølgning på nævnets tilbagemelding: 

- Studienævnet fastholder, at der ikke kan ske ændring af eksamensform for 
speciale på nuværende tidspunkt. Dermed kan gruppeeksamen ikke starte 
førend den nye studieordning er trådt i kraft. 

- For de kurser, hvor der er deltagerbegrænsning skal der findes en 
udvælgelsesmodel for deltagere, som ikke afgøres af rækkefølge af ansøgninger. 
Studienævnet foreslår, at der indføres et kriterium svarende til: Såfremt der er 
yderligere pladser til rådighed, vil ansøgere blive tildelt plads ud fra en samlet 
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vurdering af opfyldelse af de faglige krav, som stilles til studerende på 
uddannelsen.  

Vedrørende kurset Praksisudvikling drøftede studienævnet følgende tekst under 
eksamen: Bedømmelsen gives som en helhedsbedømmelse, der vægter kvaliteten 
af skriftligt udarbejdet materiale, præsentationen samt den efterfølgende samtale i 
relation til kursets læringsmål. Det skriftlige materiale præsenteres under 
eksaminationen, og skal ikke foreligge før eksamen. Studienævnet stiller sig 
uforstående over for, hvordan skriftligt materiale, der ikke foreligger før eksamen, kan 
bedømmes under eksamen, og nævnet beder derfor om, at dette forklares 
yderligere. 
De øvrige kurser i MiSU er godkendt jf. de kommentarer, der er fremsendt i materialet 
fra uddannelsen. 
 
Perspektiver i matematik og Perspektiver i matematik beta. 
BM forklarede, at man fra Institut for Matematik ønskede en tilføjelse til allerede 
godkendte kursusbeskrivelser for Perspektiver i matematik og Perspektiver i 
matematik beta. Tilføjelsen er: "En af de obligatoriske opgaver er en kort og personlig 
videopræsentation med udgangspunkt i et eksamensspørgsmål til mundtlig eksamen". 
Øvelsen ønskes indført for at skabe større alignment med mundtlig eksamen. 
Begrundelsen for den specifikke tilføjelse i kursuskataloget er, at der er tale om en ny 
form for obligatorisk opgave, som ikke er afprøvet på instituttet tidligere.  
Studienævnet fandt, at det kunne godkendes, men det forbehold, at på grund af den 
sene tilføjelse af ændringen bør det sikres, at studerende, som har stærke forbehold 
over for formen, kan gennemføre øvelsen på anden måde.  Studienævnet fandt 
endvidere, at det ikke fremover ville være nødvendigt at fremhæve formen på en 
enkelt obligatorisk øvelse i disse kurser. 
 
Ad.3. Kursusevaluering (bilag 37 og 38) 
Studienævnet drøftede den fremsendte indstilling og gav mandat til formandskabet 
til den kommende drøftelse af fælles spørgsmål for studienævnene ved ST. 
Studienævnet udtalte dog visse forbehold for ønsket om fælles spørgsmål, da man 
fandt, at nævnets mulighed for at udøve sin kompetence hermed blev reduceret. 
 
Ad 4. Evaluering af semesterstruktur 
BO havde ønsket en uformel drøftelse af evaluering af semesterstruktur. ME oplyste, 
at det var indtrykket, at det ville ske i forbindelse med kvalitetspolitikken og dermed 
via uddannelsesevalueringerne.  
Der var enighed om, at studienævnet skulle spørge ind til, hvilke planer, der ligger nu 
for evaluering af semesterstruktur, idet nævnet finder det vigtigt, at der sker inden for 
fælles og ensartede rammer. 
 
Ad.6. Eventuelt 
BO stillede spørgsmål til, hvorfor der ikke er udsendt de sædvanlige studielederdata. 
Administrationen vil undersøge det. 
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Opfølgning på studienævnsmøder: 
 

Emne Indhold Tidsrammer Ansvarlig 

Indarbejdning af model for 
hvordan der kan ske evaluering 
på årgange eller hele 
uddannelser. Evt. via et 
eftermiddagsmøde for en enkelt 
semesters studerende 

Studienævnet vil udarbejde et 
udkast til model for dette arbejde, 
som kan komme ud til 
uddannelsesudvalgene. Aktiviteten 
skal indgå i kvalitetspolitikken. 
Udkastet vil blive behandlet i 
studienævnet først. 
 

Snarest Tom Vindbæk Madsen 

Beskæftigelsesrapporten Udsat fra møde 4-2017 Udsat Mads Faurschou Knudsen 

 
 
 


