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SN medlemmer: Erika Spaich (EGS) 

Johannes Struijk (JJS) 
Steffan Wittrup McPhee Christensen (SWMC) 

 Steffen Frahm (KSF) 
 Melina Isabella Bødker (MIB) (KVT2) 

Aparna Banerjee (ABA) (ST6 BA) 
Frederik Fruergaard Jensen (FFJ) (ST4 BA) 
Katja Møller Jensen (KMJ) (ST2 KA) 

 
Observatører: Louise Pape-Haugaard (LPH), Vice-institutleder og studieleder  
 Sune Jensen (SMJ), SUND studievejledning 
 Louise Juvoll Madsen (LJM), Kvalitetsmedarbejder 
   
Sekretær: Susanne Kragelund Hansen (SKH) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat af SN møde 150223 
3. Behandling af censorrapporter vintereksamener 
4. Behandling af ønske om ændring af eksamensform i Projektledelse 
5. Behandling af forslag om praksis for dispensation til særlige prøvevilkår for studerende, der har andet 

modersmål end dansk 
6. Behandling af forslag om at fjerne ’Interoperabilitet i kliniske informationssystemer’ som valgfag på KVT 
7. Orientering om optag på uddannelserne (kvote 1 og kandidatuddannelser) 
8. Behandling af semesterkoordinatorers evalueringsrapporter og de studerendes semesterevalueringer inkl. 

studiestartsevalueringer for BA og KA for E22 
9. Meddelelser  
10. Eventuelt 
   
Punkter til behandling for lukkede døre: 
11. Merit, dispensationer og klager  

 

https://www.hst.aau.dk/


Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden vedtages med eventuelle ændringer. 
 
Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Referatet fra seneste møde godkendes med eventuelle ændringer. 
 
Bilag – Referat fra møde 15. februar 2023 
 
Ad 3. Behandling af censorrapporter vintereksamener 
Studienævnet behandler den indkomne censorrapport for MSK FYS. 
 
Bilag – Censorrapport for MSK FYS 
 
Ad 4. Behandling af ønske om ændring af eksamensform i Projektledelse 
Der er ønske om ændring af eksamensformen i Projektledelse fra skriftlig til mundtlig med begrundelse i, at der er 
øget risiko for eksamenssnyd ved skriftlig eksamen pga. Chatbot GPT3. Det kan være svært at sikre, at den faglige 
barre derved ikke sænkes i eksamensspørgsmål. 
 
Studienævnet behandler ønsket om ændringen. 
 
Ad 5. Behandling af forslag om praksis for dispensation til særlige prøvevilkår for studerende, der har andet 
modersmål end dansk 
Uddannelsesjura bemærker, at man kan begrunde et afslag på dispensation til særlige prøvevilkår for studerende, 
der har andet modersmål end dansk med, at det er påkrævet at have dansk på A-niveau ved optagelse. 
 
Studienævnet behandler forslag om en praksis for behandling af denne type dispensationsansøgning. 
 
Ad 6. Behandling af forslag om at fjerne ’Interoperabilitet i kliniske informationssystemer’ som valgfag på KVT 
Studienævnet behandler forslag om at fjerne kurset ’Interoperabilitet i kliniske informationssystemer’ som valgfag 
på KVT, da KVT-studerende ikke har samme tilstrækkelige forudsætninger som ST-studerende for at kunne følge 
med i kurset. 
 
Ad 7. Orientering om optag på uddannelserne (kvote 1 og kandidatuddannelser) 
Kandidatuddannelser: SAS Output (aau.dk) 
Bacheloruddannelser kvote 2: SAS Output (aau.dk) 
 
Ad 8. Behandling af semesterkoordinatorers evalueringsrapporter og de studerendes semesterevalueringer inkl. 
studiestartsevalueringer for BA og KA for E22 
Studienævnet behandler de nedenstående semesterkoordinatorrapporter. Alle rapporter inkl. de øvrige ligger 
som bilag, og formanden behandler dem alle. Studienævnets input er velkomment til alle rapporter, men 
forventes til de følgende. 
 
Semester: Tovholder: Studerende: 
ST1 BA  JJS  KMJ 
ST1 KA  SWMC  FFJ 
KVT1  KSF  MIB 
MSK FYS 3 EGS  ABA 
 
Under dette punkt behandles også evaluering af tidlig studiestart (august-oktober), som er evalueret i 
projektgrupperne i oktober og indgår i semesterkoordinators evalueringsrapport for ST1 BA, ST1 KA, KVT1 og MSK 
FYS 1. 
 
Bilag – Semesterevalueringer fra studerende (SurveyXact) 
Bilag – Semesterkoordinatorers evalueringsrapporter 

http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwkot/ansog6.html
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Ad 9. Meddelelser  
På sidste studienævnsmøde blev der spurgt, om der er noget til hinder for, at man afvikler en eksamen 
umiddelbart efter et moduls afslutning. Vores praksis på SNST er at afvikle eksamener i perioderne januar-februar 
og juni + august. LPH meddeler, at denne praksis fortsætter. 
 
Ad 10. Eventuelt 
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