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1. Godkendelse af dagsorden  
 
2. Studentersager 

2.1 Sager til behandling 
Ingen sager til behandling 
 
2.2. Orientering om afgjorte sager 
Bilag 1: Sager siden sidst 

 
3. Orientering om studieledertal og årgangsstatistik 

Studieledere har fået tilsendt nye studieledertal og årgangsstatistik. Mette orienterer 
om udvalgte oplysninger fra datasættene ud fra en vurdering af, hvad der kan have 
særlig interesse for studienævnet.  

 
En del af dataene kan tilgås via Power BI (datapakke-appen), som studienævnet 
har adgang til. Her ses eksempelvis beståelsesprocenter, karakterfordeling, gen-
nemsnitlig ECTS-optjening og frafald. 
 
Link til Power BI er følgende: https://powerbi.microsoft.com/da-dk/ 
Læs her, hvis du har brug for en vejledning til hvordan du tilgår ledelsesinforma-
tion i Power BI.  

 
Studieledertallene er to store datasæt på individniveau. Det ene datasæt indehol-
der alle eksamensresultater for S19 og det andet indeholder oplysninger om stu-
dieprogression for de indskrevne, ordinære studerende. Studieledertallene ud-
trækkes 2 gange årligt. Data er udtrukket d. 1. november 2019. 
 
Årgangsstatistikken er et stort datasæt på individ-niveau. I årgangsstatistikken 
kan man følge udviklingen i en årgang på en studieretning/institut/fakultet/… 
For årgangene siden 2013 kan man se udviklingen i åbne, afsluttede og afbrudte, 
ordinære indskrivninger. Det er også muligt at sammenligne årgange. Der er 

https://powerbi.microsoft.com/da-dk/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde-paa-aarhus-universitet/au-uddannelse-ledelsesinformation-i-power-bi/
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knyttet en mængde variable til årgangene, fx studieretning, køn og adgangsgi-
vende eksamen. Årgangsstatistikken udtrækkes 2 gange om året ligesom studiele-
dertallene. Datasættet er trukket d. 1. november 2019. 
 

4. Sidste udbud af nuværende erhvervsorienterede projektforløb 
I forbindelse med revisionen af kandidatstudieordningen er prøveformen på Er-
hvervsorienteret projektforløb (EP) ændret. Første gang det nye EP udbydes er F21. 
Der vil på det tidspunkt fortsat kunne være studerende indskrevet på den gamle ord-
ning, der ønsker at tage EP. For at undgå forvirring afledt af forskellige prøveformer 
foreslås, at sidste udbud af EP efter gammel ordning er E20. Herefter udbydes kun 
det nye EP, som man kan tilmelde sig uanset hvilken studieordning, man er indskre-
vet på.  

 
Kan studienævnet bakke op om følgende indstilling: 
E20: Sidste udbud af gammelt EP 
F21: Første udbud af nyt EP. Udbydes på både gammel og ny ordning.  
 

5. Status: Ny studieleder 
Mette giver en status. Er der nyt ift. fastsættelse af ny studieleder? 
 

6. Status: Valg til studienævn 
3 studerende stillede op som kandidater til Studienævnet for FSV. I studienævnet er 
der afsat pladser til 4 studerende, hvorfor alle kandidater kommer ind ved fredsvalg.  

 
7. Gensidig orientering 

5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
5.3 Nyt fra studievejledningen 
5.4. Nyt fra studieadministrationen 
 

8. Evt.  
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