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Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 2. november 2006.
Orientering.
Ny studieordning – karakterbekendtgørelsen.
Klage over undervisers svar på spørgsmål vedr. eksamensform.
Klage over vejledning og feed-back på bacheloropgave.
Forslag til vedtagelse: Læseplanen udgives fra foråret 2007 kun som netudgave.
Eventuelt.

Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger.

Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra Studienævnets møde den 2. november 2006.
Referatet godkendtes uden bemærkninger.

Ad pkt. 2. Orientering.
Der forelå ingen sager til Orientering.

Ad pkt. 3. Ny studieordning – karakterbekendtgørelsen.
Studielederen har i løbet af efteråret deltaget i møder både i ministeriel regi og i universitetsregi om indførelsen af 7-trins karakterskalaen og dens indflydelse på studieordningernes fag-

lige indholdsbeskrivelser og målbeskrivelser. Studielederen har udarbejdet forslag til studieordningsskabelon, som har været fremlagt ved disse møder.
Foreløbig er de faglige indholdsbeskrivelser modtaget fra faggrupperne, og studielederen vil
kommentere på dem i den nærmeste fremtid.
Faggruppernes frist for indsendelse af målbeskrivelserne er 18. december.
Studielederen fremlagde oplæg vedr. skabelon for denne del af studieordningen og bad om
Studienævnets kommentarer. Skabelonen vil blive fremlagt til diskussion på lærermødet den
5. december.
På studieledermøde på Fakultetet den 28. november blev fastlagt følgende tidsplan:
medio januar:
studieledermøde på SAM, vedtagelse af skabelon
februar-marts: behandling i studienævnene
ultimo marts:
studieordningerne sendes til SAM til godkendelse.
Herudover oplyste studielederen, at der fra efteråret 2008 skal foreligge læseplaner for 2 semestre, det aktuelle semester i normal detaljeringsgrad og for det næste semester en oversigt
over forelæsningsrækker og antal seminarer.
Det planlægges at afholde informationsmøde for studerende om den nye karakterskala i løbet
af foråret.

Ad pkt. 4. Klage over undervisers svar på spørgsmål vedr. eksamensform.
Til punktet forelå klage fra studerende over en undervisers kommentarer til indførelse af ny
eksamensform samt proceduren for vedtagelse i Studienævnet. Herudover forelå underviserens svar på klagen.
Studienævnet anerkendte den studerendes engagement i studiet, og hvad der siges herom i
forelæsningssammenhæng, og fandt kommentarerne relevante.
Studienævnet udtrykte tilfredshed med underviserens svar.
Samtidig understregede Studienævnet, at forelæsere ikke bør benytte selve forelæsningssituationen til at fremføre personlige fagpolitiske synspunkter om studieordninger, eksamensformer og Studienævnets arbejde. Endvidere understregede Studienævnet, at de nugældende eksamensformer er vedtaget af Studienævnet som sådan, efter en længerevarende proces og indgående diskussioner, og det er derfor ganske misvisende at fremhæve enkelte studienævnsmedlemmers eller studienævnsgrupperingers rolle i de fremkomne afgørelser.

Ad pkt. 5. Klage over vejledning og feed-back på bacheloropgave.
Punktet behandledes for lukkede døre.
Til punktet forelå klage fra studerende over vejledning og feed-back på bacheloropgave.
Derudover forelå udtalelser fra vejleder, eksaminator og censor.

Karakterfastsættelsen er færdigbehandlet i klage- og ankesystemet.
Studienævnet indledte med at understrege, at det ikke kan behandle klager over ankenævnsafgørelser endsige omgøre sådanne. Ankenævnsafgørelser kan for så vidt gælder dets faglige
behandling heller ikke indklages yderligere, og er dermed endelige, jf. Eksamensbekendtgørelsen, §49.
Studienævnet fandt vejleders, eksaminators og censors svar tilfredsstillende og havde ikke
yderligere kommentarer til sagen.

Ad pkt. 6. Forslag til vedtagelse: Læseplanen udgives fra foråret 2007 kun som netudgave.
Fra administrationen var fremsat forslag om at afskaffe papirudgaven af læseplanen. Dels vil
det fjerne afhængigheden af trykkeriets deadline, og dels er forbruget af papirudgaverne
stærkt faldende.
Studienævnet ønsker læseplanen udgivet i papirudgave så længe der ikke kan tilbydes en
mere brugervenlig netudgave. Læseplanen vil derfor indtil videre også blive udgivet i papirudgave.

Ad pkt. 7. Eventuelt.
Der forelå ingen sager til Eventuelt.
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