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Sidsel Krogh Rasmussen (SKR) (IDR) 

 Nicklas Fleischer (NFL) (ST) 
 Sine Nordstrøm Lambert Andersen (SLA) (ST) 

 
Observatører: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
   
Decentrale studievejledere: Maria Damgaard Kjeldsen, Camilla Thomsen, Nicolaj Andersen, Astrid Aaen 

Springborg, Nitharsana Nagendram 
 

Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra seneste møde  
3. Behandling af semesterevalueringer og semesterkoordinatorrapporter F19 
4. Behandling af uddannelsesevalueringer  
5. Meddelelser  
6. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
7. Merit, dispensationer og klager 

 
Links: semesterbeskrivelser, semester- og styringsgruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets årshjul

http://www.smh.aau.dk/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/Semesterbeskrivelser/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Regler+og+formularer/Eksamensplaner/
https://www.hst.aau.dk/digitalAssets/592/592310_aarshjul-sn-sti-2019_090519.pdf


Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Bilag 2a – Referat fra studienævnsmøde 10.10.19. 
 
Ad 3. Behandling af semesterevalueringer og semesterkoordinatorrapporter  
Resultaterne af semesterevalueringen er nu samlet i semester-evaluerings-rapporter og behandles enkeltvis efter 
mundtlig indstilling på mødet fra tovholdere. Indstillingerne har fokus på om semester-koordinator-rapporterne 
opsummerer alle væsentlige forhold ift. kvalitetssikring af undervisningen og om evalueringerne giver anledning til 
ønske om nærmere undersøgelse og/eller diskussion i studienævnet. 
Tovholdere er som følger: 
KVT – TSP 
SMERTE – JF 
FSV – LPH 
ST BA – LDØ 
ST KA – JF 
IDR BA – CO 
IDR KA – ES 
IDR tekn. – ES 
 
Studienævnet beslutter for hver semester-koordinator-evaluerings-rapport, hvorvidt de kan godkendes som de er 
eller om der er forhold, som studienævnet skal følge op på ud over det semester-koordinator tager ansvar for, og 
som rapporten derfor skal suppleres med for at opnå godkendelse. Godkendte rapporter offentliggøres på 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/ efter 
mødet. 
 
NB! Såfremt tovholder er forhindret i at deltage i mødet ønskes en skriftlig indstilling sendt til MMK forud for 
mødet. 
 
Bilag: 

• de studerendes evaluering af semesteret ( SurveyXact) – tilgængelig i Fileshares 
• semesterkoordinatorers evalueringsrapporter – tilgængelig i Fileshares 
• semester- og styringsgruppemødereferater  

 
Ad 4. Behandling af uddannelsesevalueringer  
Studienævnet behandler uddannelsesevalueringer ud fra tovholders vurdering med fokus på eventuelle ”røde” 
værdier.  
Tovholdere er som følger: 
KVT – LPH 
ST BA – ES  
ST KA – ES 
IDR BA – LDØ 
IDR KA – LDØ 
IDR tek - JF 
FSV – CO  
SMERTE - TSP 
 
Ad 5. Meddelelser 

• Mundtlig orientering om samlæsning af Videnskabelig metode og formidling (KVT og MSK FYS)  
• Mundtlig orientering om politik og udmøntning af bemanding til undervisning på SUND 
• Vejledning til prøveformer (bilag 7a) 
• Orientering om opsplitning af ingeniør-censorkorps (bilag 7b) 

 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
file://hst.aau.dk/Fileshares/STI_SN/bilag%20til%20m%C3%B8de%20301019/punkt%203%20-%20semesterevalueringer/Semesterkoordinators%20evalueringsrapporter
file://hst.aau.dk/Fileshares/STI_SN/bilag%20til%20m%C3%B8de%20301019/punkt%203%20-%20semesterevalueringer/Semesterevalueringer%20fra%20studerende
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
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