Referat af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 23.
juni 2009 kl. 9:00 i O78
Deltagere: stud.scient. Esben Schøler Nielsen, stud.scient. Morten
Engelund, stud.scient. Morten Nørby Pedersen, lektor Erik Kristensen (Biologisk Institut), lektor
Rolf Fagerberg (IMADA), Nils Færgeman (BMB), studieleder Palle Waage Jensen (IFK).
Desuden deltog
Dekanen Henrik Pedersen, under punkt 8, Fuldmægtig Caroline Zoffmann Jessen, under punkt 8,
Afdelingsleder Lone Granhøj under punkt. 5, Fuldmægtig Helene Kruse Rosenfeldt (referent),
Nils Færgeman gik kl. 13.30
Afbud: Stud.scient. Julius Fredens
Godkendelse af referat fra mødet den 2. juni 2009
Godkendt – uden kommentar
2. Meddelelser
Biologisk Institut har fremsendt referat fra mødet i studieudvalget den 7. maj 2009
3. Sager behandlet af formanden
Sager behandlet af formanden er godkendt af studienævnet uden kommentar
Følgende studerende fik godkendt ændring af ITEK:
270185, 131083,
Følgende studerende fik godkendt bachelorprojektkontrakt:
141286,130181
Følgende studerende fik godkendt ændring af Specialekontrakt
181181
Følgende studerende fik godkendt individuelt Studieaktivitet:
300886, 250485, 250984, 160685, 120885, 040482, 040482, 180983, 251187, 261284, 241186,
260386, 230185, 040585,060583, 010693,
Institut for fysik og kemi – Fik tilladelse til at ændre datoen for eksamen i KE511 fra den 9. juni
2009 til den 12. juni 2009
Institut for Fysik og Kemi – Fik tilladelse til at ændre censurformen ved eksamen for FY804 til
intern censur.

Institut for fysik og Kemi - Fik tilladelse til at afholde ekstraordinær eksamen i KE801 for en
udvekslingsstudent
Institut for fysik og Kemi – Fik tilladelse til at ændre datoen for reeksamen i FY506 fra den 22. juni
2009 til den 31. august 2009. Samt tilladelse til at ændre eksamensformen ved reeksamen for
FY506 fra skriftlig eksamen til mundtlig eksamen med intern censur.
Institut for Matematik og Datalogi – Fik tilladelse til at ændre datoen for reeksamen i MM803 fra
den 8. juni 2009 til den 26. juni 2009.
Institut for Matematik og Datalogi – fik tilladelse til at ændre datoen for eksamen i MM514 fra 8.
juni 2009 til den 20. juni 2009.
Institut for Matematik og Datalogi – fik tilladelse til at ændre datoen for eksamen i DM205 fra den
24. juni 2009 til den 22. juni 2009.
4. Elitemodeller
Biologisk Institut havde fremsendt nye kursusbeskrivelser til studienævnet. Det naturvidenskabelige
Fakultet havde et par kommentarer til kursusbeskrivelserne, hvilket var blevet rettet inden
behandlingen af kursusbeskrivelserne på studienævnsmødet.
Studienævnet havde ingen kommentarer til kursusbeskrivelserne.
De 2 studerende der havde søgt optagelse på elitemodulet i Molekylær sygdomsdiagnostik på
kandidatuddannelsen i biomedicin, kommer ind på deres 2. Prioritet.
5. Behandling af studieordningen for Elitekandidatuddannelsen i interdisciplinære
naturvidenskabelige studier.
Studienævnet skulle tage stilling til om karaktergennemsnittet skal være ECTS-vægtet eller ikke –
til brug for optagelse på elitekandidatuddannelsen.
Studienævnet besluttede, at adgangskravet til elitekandidatuddannelsen for årgangen, der optages
september 2009 er simpelt gennemsnit.
Elitekandidatuddannelsen er ressource krævende, der må max optages 20 studerende
6. Kursus evalueringer
Studienævnet havde modtaget evalueringer fra
Institut for Fysik og Kemi: følgende kurser – FY801 (F09), FY806 (F09), FY807 (F09), KE514
(F09), KE803 (F09), KE817 (F09), SU506 (F09). Studienævnet havde ingen kommentar til
evalueringer fra Institut for Fysik og Kemi

Biologisk Institut – BB503 (F09), BB505 (F09), BB517 (E08+F09), BF804 (F09), BF507 (08/09),
BB825 (F09), BB801 (F09), BB804 (F09). Studienævnet havde ingen kommentar til evalueringerne
fra Biologisk Institut.
Institut For Matematik og Datalogi – DM530 (F09), DM508 (F09), DM505 (F09), MM504 (F09),
MM502 (F09), MM506 (F09), MM810 (F09), ST504 (F09), MM507 (F09), DM815 (F09), MM509
(F09).
Kurset MM504 – er der ret stor utilfredshed blandt de studerende. IMADA har afholdt møde med
Marianne Holmer for at forbedre de to sammenhængende kurser for biologer – der er udarbejdet en
plan. Studienævnet er tilfreds med processen der er sket. De andre kurser indsendt af Institut for
Matematik og Datalogi har studienævnet ingen kommentar til.
Studienævnet ønsker, at det generelt skal fremgå af handlingsplanerne, hvem de er skrevet af.
7. Fastholdelse af studerende
Studienævnet drøftede på initiativ fra Biologisk institut tiltag til at fastholde de studerende på
universitetet.
De studerende skal have forståelse af, at det er godt at studere her på SDU og der er tættere
sammenhold mellem undervisere og studerende.
Andre Universiteter gør mange tiltag for at promovere – Naturvidenskab på SDU skal derfor
synliggøre sin styrke.
Studienævnet ville gerne have nogle studerende til at kommentere på problemstillingen, men der
var ingen af de tilstedeværende studerende, der havde nogle kommentarer.
8. Evaluering af bacheloruddannelsen
Fuldmægtig Caroline Zoffmann Jessen og fuldmægtig Stinne Højrup Hansen arbejder med en større
undersøgelse blandt de bachelorstuderende på de naturvidenskabelige studier. I undersøgelsen
evaluerer de studerende deres bacheloruddannelse ud fra forskellige opstillede kriterier.
Der har været en stor besvarelsesprocent.
Studienævnet og dekanen drøftede de overordnede tendenser i undersøgelsen. I august vil
undersøgelsen blive udsendt til kommentar på institutterne. Når der foreligger en rapport, vil
bachelorundersøgelsen blive behandlet på studienævnets heldagsmøde i uge 44.

9. Støtteenheden
Den ny Støtteenhed ved fakultetet skal blandt andet være i stand til at understøtte de positive
didaktiske erfaringer, der gøres af den enkelte underviser, så de kan videreformidles til kollegerne
på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Støtteenheden skal være meget konkret og meget praktisk

10. Studiereform
Biologisk Institut havde ansøgning om ændring af kandidatuddannelsen i Biologi, hvor ændringen
er gældende fra 1. september 2010
Studienævnet havde ingen kommentar til ændringerne i Kandidatuddannelsen i Biologi
11. Kompetenceprofiler
Kompetenceprofilerne der var til behandling på studienævnsmødet den 2. juni 2009, er blevet
oversat til engelsk og fremsendt til godkendelse i studienævnet.
Studienævnet besluttede, at kompetenceprofiler skal ud på instituttet, som retter
kompetenceprofilerne til.
Institutterne indsender rettelser til Søren Sten Hansen hurtigst muligt.
12. Praktik
Der er ikke hjemmel i bekendtgørelsen til at indføre praktik i de naturvidenskabelige uddannelser,
derimod er der hjemmel til at indfører projektorienteret forløb. Projektorienteret forløb skal give de
studerende mulighed for at skrive opgaver og projekter i samarbejde med eksterne
samarbejdspartnere.
Det projektorienterede forløb bliver kaldt Virksomhedsprojekt.
Der skal udarbejdes en skrivelse/vejledning til virksomhedsprojekt.
Naturvidenskab ønsker, at karrierecenteret skal være en hjælpe til at få sat virksomhedsprojekt i
gang og karrierecenteret skal hjælpe med at finde virksomheder de studerende kan samarbejde med.
Projektorienteret forløb skal være et punkt på et senere møde.
13. Orientering om forsinkede studerende
Studievejlederne afholder forsinkelsessamtaler, for de studerende, der er mere end 12 måneder
forsinket i forhold til nomineret studie tid. Studievejlederne havde udarbejdet en opgørelse over
bachelor og kandidatstuderende, der er forsinkede på deres studier.
Studievejlederne afholder tillige beståelsessamtaler for studerende, der er dumpet en eller flere
eksamener på deres første år. Beståelsessamtalerne afholdes i begyndelsen af de studerendes andet
studieår. Studievejlederne havde udarbejdet en opgørelse over beståelsessamtaler fra 2005-2008.
Konstituerende fagelementer / obligatoriske fag skal bestås inden specialet – Dog er der blevet blødt
op, således der tillades at mangle enkelte kurser. I den forbindelse foreslår studievejlederne:
Ansøgningsskemaet til godkendelse og specialekontrakt bør ændres, således at, der vil blive anført,
når de studerende mangler at bestå nogle kurser, når de går i gang med deres speciale.

Studienævnet godkendte, ansøgningsskemaet bliver ændret, således det angiver om de studerende
mangler at bestå kurser.
14. Ændringer til ansøgningsskemaer
Ansøgningsskemaet til godkendelse af Bachelorprojekt skal der tilføjes en rubrik, hvor de
studerende kan anføre, hvis de skriver sammen med en eller flere studerende.
Ansøgningsskema til godkendelse af speciale kontrakt: fjernes punktet ” har du Instruktorarbejde”
15. Ansøgninger vedrørende meritoverførelser
240689– Til udtagelse på Institut for Fysik og Kemi, herefter behandles den igen.
220586– Fik godkendt merit for kurser taget i Brasilien på USP
031284 – Fik godkendt merit fra gamle kurser til nye kurser, betinget af der er plads i hans studium
og kriterierne for evaluering opfyldes.
060382 – Fik forhåndsgodkendt 3 kurser fra University of Southern California. Yderligere et kursus
kan godkendes under forudsætning af flere oplysninger.
230383– Der gives ikke merit for samme kursus to gange, så ECTS kan ikke meritoverføres til valg
frie pulje.
280284 – Fik godkendt merit for KE502 lab øvelser (1+2 ECTS)
020587 – Fik godkendt merit fra KE502 til KE521 (2 ECTS)
161283 – Fik godkendt meritoverførsel (2 ECTS) til KE521 på baggrund af bestået lab øvelser i
KE502
251275- Fik godkendt meritoverførsel for kurset: Analogier samt modellering og simulering af
dynamiske systemer (11 ECTS) taget ved Ingeniør højskolen Odense Teknikum
040258 – Fik godkendt optagelse på masteruddannelsen i naturfagsundervisning og godkendt merit
for modul 1 og 2 på masteruddannelsen i naturfagsundervisning.
230670 – Fik godkendt meritoverført Advanced Chemometrics wiht MATHLAB til valgfri –
undersøges hvor meget der er plads til i studieordningen.
190884- fik godkendt optagelse på bacheloruddannelsen i datalogi og godkendt merit for kurser fra
datamatikeruddannelsen.
060175 – Fik godkendt meritoverførsel for gamle kurser til valgfri pulje.
161085- Fik godkendt merit for kurser taget ved Københavns Universitet, dog kun 15 ECTS

011186- Fik godkendt skift af studieretning til Biomedicin
16. Ansøgninger vedrørende dispensation
080884- Fik godkendt optagelse på kandidatuddannelsen i Biologi, skal dog indkaldes til samtale på
Biologisk institut for tilrettelæggelsen af studiet.
010582- Fik godkendt optagelse på kandidatuddannelsen i Fysik med profil i forskning.
031183- Fik godkendt optagelse på kandidatuddannelsen i Biomedicin og tilladelse til at BMB512
må indgå i hendes kandidatuddannelse.
160680- Fik godkendt, at vedkommende kan optages på en individuelt tilrettelagt
kandidatuddannelse.
141168- Fik godkendt optagelse på kandidatuddannelsen i Bioteknologi
110772- Fik godkendt optagelse på kandidatuddannelsen i Kemi og godkendt optagelse på
kandidatuddannelsen i bioteknologi.
121185– Fik godkendt optagelse på kandidatuddannelsen i akvatisk miljøbiologi med et individuelt
studieforløb.
130880- Fik godkendt optagelse på kandidatuddannelsen i Biologi med profil i naturvidenskabelig
formidling
110681– Fik godkendt optagelse på kandidatuddannelsen i Biologi, Skal angive profil.
041284- Fik godkendt skift af tilvalg til økologi og fysiologi
130388- Fik tilladelse til at erstatte kurset NAT506 med valgfrit
170987– Fik godkendt et eksternt tilvalg i Litteratur og formidling
080986-Til godkendt skift af studieretning til Datalogi med tilvalg i Fysik
290482- Fik godkendt at det eksperimentelle arbejde vedr. speciale kan forgå ved Keck School of
Medicine, University of Southern California. Eksamen afholdes ved SDU efter endt ophold,
hovedvejleder fra SDU.
050673- Fik tilladelse til at deltage i reeksamen i modul 4 på masteruddannelsen i
naturfagsundervisning uden at have deltaget i den ordinære eksamen.
170387. Fik tilladelse til at deltage i 2. del af BB511.
260588- Fik godkendt et individuelt tilrettelagt studieforløb
200688– Fik godkendt dispensation fra indgangskrav til BMB503, BMB506 og BMB502

251187– Fik godkendt dispensation fra indgangskravet til SU504
030287- Fik godkendt dispensation fra indgangskravet til NAT801
050886- Fik annulleret et eksamensforsøg i BMB501 og KE504
200688- Fik godkendelse til at gå til eksamen i andel del af BB501.
290584- Fik tilladelse til at gå til reeksamen i ST501, trods udeblivelsen ved ordinær eksamen.
031284- Fik godkendt udsættelse af 1. årsprøven til efter 3. kvartal 2009/2010
280486- Fik tilladelse til at erstatte ST502 med ST505
170682- Fik tilladelse at erstatte MM507 med MM518
280987- Fik godkendt en alternativ eksamensform i BB501 ved januar 2010 eksamen
311086- Fik godkendt skift af tilvalg til datalogi
100585- Fik godkendt skift af tilvalg til Farmaceutisk kemi
090384– Fik godkendt individuelt tilrettelagt tilvalg på sin bacheloruddannelse i Datalogi.
230185– Fik godkendt et individuelt tilrettelagt tilvalg i Biologi
080884- Fik godkendt, at kurset Pharmaceutical Chemistry må indgå i den valgfrie pulje på
kandidatuddannelsen.
310388- Fik tilladelse til at deltage i kurset SU504 samt at dette kursus nedskrives til 10 ECTS
17. Eventuelt
På studienævnets vegne arbejder Rolf Fagerberg med udvikling af Science Team
Næste møde – ca. 10. August, hvor der kun er behandling af personsager på dagsorden.

Mødet slut kl. 14.45

