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Generelle principper i forbindelse med kursusbeskrivelser 

Studienævnet for ASOS (Aarhus School of Science) har på møder den 21. no-

vember 2018 og den 29. april 2019 besluttet følgende generelle principper.  

 

Studienævnet gør opmærksom på, at såvel nye som tidligere godkendte kur-

susbeskrivelser bør udarbejdes i henhold til nedenstående. Ved præciseringer i 

tidligere godkendte kursusbeskrivelser vedr. Aktiv deltagelse og Kapacitetsbe-

grænsning kan disse foretages uden fornyet behandling i studienævnet. Ved 

markante ændringer i et kursus vedrørende Læringsmål skal det reviderede 

kursus fremsendes til fornyet godkendelse. 

 

Aktiv deltagelse 

 

Det er vigtigt, at den studerende præcist kan se, hvad aktiv deltagelse er og 

hvordan kravet opfyldes.  

Aktiv deltagelse skal derfor altid være bekrevet således, at det omfatter aktivi-

teter, der kan måles og vejes – og dermed kan dokumenteres. 

Såfremt der alene er tale om et tilstedeværelseskrav skal det anføres som ’ob-

ligatorisk undervisning’ og kan kontrolleres med deltagerlister. 

 

Vær opmærksom på, at forelæsninger ikke kan gøres obligatoriske. 

 

 

Kurser med kapacitetsbegrænsning 

For kurser hvor der er kapacitetsbegrænsning for antal deltagere, skal delta-

gerne ved overtegning udvælges efter følgende prioriterede udvælgelseskri-

terier: 

 

Prioritet 1: Et eller flere faglige kriterier (f.eks. kurset skal indgå som obli-

gatorisk element i et tilvalg; den studerende skal have bestået be-

stemte kurser; den studerende skal være indskrevet på en bestemt ud-

dannelse). 
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Prioritet 2: Anciennitet på uddannelsen opgjort som optjente ECTS ved 

kursustilmelding. For kandidatkurser prioriteres kandidatstuderende før 

bachelorstuderende. 

 

Prioritet 3: Lodtrækning blandt studerende der er ligestillede i forhold til 

de forudgående kriterier. 

 

 

Læringsmål 

Læringsmål indgår som et centralt element i beskrivelsen af læringsudbytte for 

det enkelte kursus. Ved beskrivelse af læringsmål gælder følgende retningslin-

jer: 

1. for hvert kursus skal udarbejdes 5-8 læringsmål 

2. det enkelte læringsmål skal følge SOLO -taksonomien og de retnings-

linjer der er beskrevet på ST Learning Lab’s hjemmeside  

http://stll.au.dk/ressourcer/laeringsmaal-taksonomi-og-kursusbeskri-

velser/ 

3. der skal ved udarbejdelse af læringsmål tages hensyn til kursets pro-

gressionsmæssige placering, således at f.eks. læringsmål for kandidat-

kurser er på et højere taksonomisk niveau end målene for bachelorkur-

ser 

Læringsmålene danner basis for karaktergivningen i forbindelse med prøver 

og eksamen. Karakterbekendtgørelsen kræver, at bedømmelsen sker på bag-

grund af en samlet vurdering af, i hvilken grad præstationen opfylder de fast-

satte mål for kurset jf. kursusbeskrivelsen. Man skal derfor, som kursusansvarlig, 

ved udarbejdelsen af læringsmål sikre sig, at dette kan imødekommes med 

de formulerede læringsmål. 

 

 

 

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan sendes til bm@au.dk. 
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