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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt med ændringerne: Punkterne 3 og 9 udgik og be-
handles senere. 
 
 
Ad.2. Delegation (bilag 2018-51).  
Forretningsordenen for studienævn ved Aarhus Universitet giver jvf. §4 mulig-
hed for delegering af opgaver og beslutningskompetence til udvalg: 
 
§ 4. Studienævnet kan delegere opgaver og beslutningskompetencen til ud-
valg, der har samme forholdsmæssige sammensætning som studienævnet. 
Udvalgets medlemmer skal også være medlemmer af studienævnet. 
Stk. 2. Der må ikke foretages delegation af afgørelser af indholdsmæssig stor 
vigtighed og afgørelser om fastlæggelse/ændring af praksis. Herudover kan 
der ikke delegeres afgørelser i så stort omfang, at studienævnet i realiteten 
overflødiggøres. 
 
Det blev besluttet på baggrund af §4, at nedsætte et udvalg der, understøttet 
af studieadministrationen, skal tage beslutning i dispensations- og meritsager, 
hvor administrationen ikke kan afgøre sagen inden for gældende fast praksis 
og den delegation der tidligere er givet studieadministrationen i henhold til 
forretningsordenens §6: 
 
§ 6. Studienævnet kan i forbindelse med behandlingen af rutinesager, hvor 
der foreligger en fast praksis, delegere beslutningskompetence til administrati-
onen. 
 
Det blev besluttet at udvalget, indtil andet besluttes, består af studienævnets 
formand og næstformand. Udvalget skal fire gange årligt afrapportere til stu-
dienævnet omkring arbejdet. Afrapporteringen sker mundtlig. Udvalget frem-
lægger endvidere sager, der vurderes at henhøre under §4, stk. 2. for studie-
nævnet til beslutning. 
 
Udvalgets arbejde påbegyndes snarest. 
 
Forretningsordenen giver endvidere studienævnet mulighed for at delegere 
beslutnings kompetence til formanden i hastende sager jvf. ordenens §5: 
 
§ 5. Studienævnet kan delegere beslutningskompetencen til formanden i ha-
stende sager, hvor det ikke er muligt at indkalde studienævnet. Formanden 
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kan afvise anmodning om genoptagelse af sager, hvis der ikke foreligger rele-
vante nye oplysninger, og kan efter en af studienævnet fastlagt praksis imøde-
komme ansøgninger om merit og dispensation. 
 
Nævnet besluttede, at denne delegationsmulighed implementeres med øje-
blikkelig virkning. Beslutninger formanden tager på baggrund af §5 skal afrap-
porteres til studienævnet ved førstkommende studienævnsmøde. 
 
 
Ad. 4. Fastlæggelse af rammer for reeksamen v. TVM og SAA 
For kurser hvor prøveformen ved re-eksamen (omprøven) er forskellig fra prø-
veformen ved den ordinære eksamen, blev følgende afviklingsplan for re-ek-
samen (omprøven) besluttet (se skema): 

a) 1. re-eksamen (1. omprøve) afvikles i re-eksamensterminen efter ordi-
nær eksamen 

b) 2. re-eksamen (2. omprøve) afvikles i re-eksamensterminen året efter 1. 
re-eksamen 

 
Beslutningen betyder at 1. og 2. re-eksamen afvikles i samme re-eksamenster-
min, men selvfølgelig for forskellige studenterpopulationer. 
Såfremt den studerende ønsker at deltage i ordinær eksamen ved 2. prøvefor-
søg forudsætter dette, at alle obligatoriske krav opfyldes og dermed at kurset 
gennemføres igen. 
 
Studienævnet besluttede at eksamensadministrationen i særlige tilfælde (og 
kun i særlige tilfælde) kan beslutte og anvende en anden udviklingsplan. 
 
Afviklingsplan for eksamen i kurser hvor prøveform for ordinær eksamen er forskellig fra prøve-

form for re-eksamen. 
 Ordinær eksamen 1. re-eksamen 2. re-eksamen 
Sommer-eksamen juni august august året efter 
Vinter-eksamen januar maj maj året efter 

 
 
Ovenstående beslutning påvirker ikke afvikling af eksamen og re-eksamen for 
kurser, hvor der anvendes samme prøveform.  
 
 
Ad. 5. Opfølgning på kursusbeskrivelser fra møde 4-2018 (bilag 2018-52) V 
MFK 
Kursusbilagene blev godkendt jf. denne liste: 
 

Uddannelse Kursus Type Studienævnets beslutning 
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Biologi, KA Havisøkologi 
Ændringer i eksisterende kur-

sus 
Godkendt 

Biologi, KA 

Introduktion til arktisk populati-

onsdynamik og anvendt be-

standsvurdering 

Ændringer i eksisterende kur-

sus 
Godkendt 

Biologi, KA 
Arktiske akvatiske økosystemer 

i et klima under forandring 
Nyt kursus Godkendt 

Matematik, BA Kompleks funktionsteori 
Ændringer i eksisterende kur-

sus 

Studienævnet godkendte ikke forudsæt-
ningskravet ’Godkendelse af præsenta-
tion af mindst en øvelsesopgave ved 
tavlen i løbet af kurset’ og det skal slettes 
fra kursusbeskrivelse. Nævnet finder ikke 
at kravet , som kan afgøre den stude-
rende deltagelse i eksamen, har et om-
fang der står mål med konsekvensen 
hvis det ikke opfyldes. 

Matematik, KA 
Introduktion til matematisk sta-

tistik 

Ændringer i eksisterende kur-

sus 
Godkendt 

Matamatik-Øko-

nomi, KA 
Blandet heltalsoptimering 

Ændringer i eksisterende kur-

sus 
Godkendt 

Statistik, KA Statistical Learning 
Ændringer i eksisterende kur-

sus 
Godkendt 

Statistik, KA First-Passage Percolation 
Ændringer i eksisterende kur-

sus 
Godkendt 

Videnskabsstudier, 

KA 
Etik og naturvidenskab 

Ændringer i eksisterende kur-

sus 
Godkendt 

Videnskabsstudier, 

KA 

Advanced Topics in Philoso-

phy of Science 

Ændringer i eksisterende kur-

sus 
Godkendt  

Molekylærbiologi, 

BA 
Proteiner og deres interaktion 

Ændring af re-eksamen til 

mundtlig 

Studienævnet godkendte ikke, at der 

benyttes en anden reeksamensform end 

den form der anvendes ved den ordi-

nære eksamen, i det der ikke er præsen-

teret en faglig funderet begrundelse for 

ændringen. 
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Molekylærbiologi, 

BA 

Grundlæggende molekylær-

biologi 

Ændring i eksisterende kur-

sus 
Godkendt 

Molekylærbiologi, 
KA 

Udviklingsbiologi og moleky-
lær genetik af maritime orga-
nismer 

Nyt kursus Godkendt 

 
 
Studienævnet besluttede, i forbindelse med drøftelsen af særlig prøveform 
ved reeksamen (omprøve), at det kun er muligt hvis det er begrundet i prøve-
formen for den ordinær eksamen, eller andre fagligt begrundede forhold. 
Samtidig skal der kunne dokumenteres alignment mellem prøveform for den 
ordinære eksamen og prøveform for re-eksamen. Lavt deltager antal ved re-
eksamen er således ikke brugbar begrundelse.  
 
 
Ad.6. Nye kurser og revision (bilag 2018-53) v MFK 
Kursusbilagene blev godkendt jf. denne liste: 
 
 

Uddannelse Kursus Ændring Studienævnets beslutning 

Biologi, KA Faunaøkologi og 
adaptiv forvaltning 

Nyt kursus Ikke godkendt. Underviseren skal over 
for studienævnet redegøre for, hvordan 
det sikres, at de studerende har tilstræk-
keligt til til forberedelse. Der er i timepla-
nen anført at den ugentlige undervis-
ningstid er 12 timer (6 timer forelæsnin-
ger/øvelser og 6 timer projektarbejde), 
hvilket efterlader 3 timer til forberedelse, 
i den forventede arbejdstid for de stude-
rende er 15 timer per uge for et 10 ECTS 
kursus.  
Under eksamensoplysninger er anført at 
eksamen tager udgangspunkt i en rap-
port. Det er imidlertid uklar om denne 
rapport er den samme som den ’afslut-
tende projektopgave’ nævnt under be-
skrivelsens ’Forudsætninger for prøve-
deltagelse’. Dette skal præciseres. 

Geologi, KA Det hydrogeokemi-
ske kredsløb 

Ændret eksamensform )fra 
skriftlig til mundtlig) for bedre 
at matche kursets struktur 

Godkendt 

Geologi, KA Earth System Petrol-
ogy Seminar 

Ændret eksamensform, fra 
skriftlig til take-home op-
gave 

Ikke godkendt. Bedømmelsesgrundla-
get er uklart. Det er anført at ’assignment 
udgør 60 % og written report 40 %, men 
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’assigment’ og ’written report’ er ikke de-
fineret i kursusbeskrivelsen.  
’Take-home’ opgavens form (bun-
den/ikke bunden) skal anføres. Udleve-
rings- og afleveringstidspunkt skal anfø-
res (udleveringstidspunkt kun ved bun-
den opgave). 

Geologi, KA Methods in Petrol-
ogy and Geochem-
istry of the Deep 
Earth 

Ændret eksamensform, fra 
take-home opgave til skrift-
lig eksamen (2 timer)  

Ikke godkendt. ’Assignments’ og ’written 
report’, der er forudsætning for eksa-
mensdeltagelse, er ikke beskrevet i kur-
susbeskrivelsen. 

Kemi, KA Atmosfærisk kemi 
og fysik 

Undervisningsform ændres 
ved lavt deltagerantal 

Godkendt i den ordinære form. Studie-
nævnet finder, at den nuværende kur-
susbeskrivelse tillader underviseren, at 
afvikle kurset som ønsket, hvis deltager-
antallet er lavt.  

Medicinalkemi, 
BA 

Medinalkemi II: ke-
misk biologi og bio-
syntese 

Kursusnavn ændres til Medi-
nalkemi II: kemisk biologi, 
samtidig vil fokus på biosyn-
tese omfangsmæssigt blive 
reduceret, med konsekven-
ser for læringsmål og ind-
hold, der er justeret. 
 
Der indføres praktiske øvel-
ser i kurset (12 timer samlet). 
Øvrige timetal nedjusteres 
tilsvarende  

Godkendt 

Nanoscience, 
BA 

Biomolekyler i na-
noscience 

Præcisering af eksamens-
form. 
 
Særlig eksamensform ved få 
tilmeldte til eksamen 

Præcisering af brug af internet godken-
des. 
Det kan ikke godkendes, at reeksamen 
gennemføres i en anden form ved lavt 
deltagerantal. Eksamensform for den or-
dinære eksamen og for re-eksamen 
skal være ens, med mindre det er be-
grundet i faglige hensyn. 
Under ’Forudsætninger for prøvedelta-
gelse’ skal ’øvrige obligatoriske aktivite-
ter’ specificeres. 

Nanoscience, 
BA 

Nanosynthesis Nyt kursus Under ’Notes’ i kursusbeskrivelsen er an-
ført ’In-class exam’. Det er uklart hvad 
der henvises til, hvorfor det skal slettes. 
 
Øvrige elementer kan godkendes 

Nanoscience, 
KA 

Application of Syn-
chrotron Radiation 
in Nanoscience 

Nyt kursus (Summer Univer-
sity) 

Godkendt 
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Ad.7. Godkendelse af studieordning for uddannelserne i Datavidenskab (bilag 
2018-54, 55, 56) v. TVM 
Studieordningerne for bachelor- og kandidatuddannelserne i Datavidenskab 
blev godkendt i studienævnet og indstilles til endelig godkendelse ved deka-
nen. 
 
Ad.8. Det nationale stresspanel. (bilag 2018-57) 
Nævnet drøftede det fremsendte materiale. Studienævnet havde ikke kon-
krete forslag at fremsende, men tilkendegav, at nævnet understøtter, at man 
generelt har de studerendes trivsel for øje og at det allerede indgår i kvalitets-
arbejdet generelt på fakultetet. 
 
 
Ad. 9. Eventuelt 
Intet. 

Nanoscience, 
BA 

Almen biologi Mindre justering af indhold, 
samlet timetal (F, TØ, LØ) 
øget fra 72 timer til 112 timer 
over semesteret, underviser-
stab udvidet fra tre til fire, 
forudsætningskrav for prøve-
deltagelse ændret (der skal 
nu afleveres 5 laboratorier-
apporter mod tidligere 3, øv-
rige forudsætningskrav ikke 
ændret) 

Godkendt 

Nanoscience, 
KA 

Trends in Nanosci-
ence – Communi-
cation and Entre-
preneurship 

Ændring i bedømmelses-
grundlag 

Afventer endelig behandling i SN 


