
 

 

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 15. februar 2022
 
Til stede: 
Johannes Struijk (JJS)  
Steffan Wittrup McPhee Christensen (SWMC) 
Erika Spaich (EGS) 
Steffen Frahm (KSF) 

 
 
Afbud: 
Amin Hanad Said Indayare (ASI) 
Louise Pape-Haugaard (LPH), studieleder 
 

Katja Møller Jensen (KMJ)  
Aparna Banerjee (ABA) 
Frederik Fruergaard Jensen (FFJ) 
 
Observatører: Sune Midtiby Jensen (SMJ), SUND studievejledning, Heidi Ejlersen (HRE), eksamensplanlægger 
 
Referent: Malene Møller Knudsen (MMK) 
                     
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra SN møde 280121 
3. Godkendelse af principper for eksamensplanlægning 
4. Input til session ved Lærings Dag 2022 v. Patrik Telléus 
5. Godkendelse af forretningsorden 2022 
6. Godkendelse af årsplan 2022 
7. Igangsætte proces for Årets Underviser 2022 
8. Forventningsafstemning 
9. Nyt fra studievejledningen 
10. Meddelelser  
11. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
12. Overblik over sager siden sidst 

 



 

 

Studienævnsformanden bød velkommen til de nye i studienævnet, og der var en præsentationsrunde. 

Ad 1. Konstituering af studienævn inkl. valg af næstformand 

KMJ blev valgt som næstformand og studienævnet konstituerede sig. 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

Ad 3. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Referatet fra seneste møde blev godkendt. 

Ad 4. Godkendelse af principper for eksamensplanlægning 

HRE deltog i dette punkt for at besvare eventuelle spørgsmål til den nye version af principper for 
eksamensplanlægning. 

Der var i vedlagte principper udelukkende foretaget ændringer til formatering i forhold til sidste 
eksamensperiode. 

Studienævnet drøftede, hvorvidt projekteksamensperioden var for kompakt til, at vejledere kunne nå at 
forberede og afholde eksamener.  

HRE nævnte, at kalenderinvitationer til vejledere og medbedømmere er forslag, og at man er velkommen til 
at gå i dialog med studiesekretæren om en anden dato. 

HRE nævnte også, at det i efteråret 2021 har været særligt svært at finde interne medbedømmere.  

Konklusion: 

Den projekteksamensperiode som er afsat i principperne bruges så godt som muligt, og der kan være 
individuelle hensyn, hvor vejleder sammen med studiesekretæren finder en god løsning. 

Principperne blev godkendt. 

Ad 5. Input til session ved Læringens Dag 2022 

PKT præsenterede formål med Læringens Dag 2022 den 6. maj, 2022 og vil gerne holde en session på 
denne dag sammen med nogle studerede. Dette skal handle om, de studerendes perspektiv på en god 
underviser og en god uddannelse. Interesserede studerende kan henvende sig til PKT via mail 
pkt@hst.aau.dk. 

Ad 6. Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsorden blev godkendt. 

Ad 7. Godkendelse af årsplan 

https://www.kompetenceudvikling.aau.dk/vip-kompetencer/laeringensdag
mailto:pkt@hst.aau.dk
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Årsplanen alignes tidsmæssigt med principper for godkendelse af eksamensplan. 

Med denne kommentar blev planen blev godkendt. 

Ad 8. Igangsætte proces for Årets Underviser 2022 

De studerende i studienævnet igangsætter i samarbejde med de studerende i de to øvrige studienævn på 
SUND proces for indsamling af indstillinger blandt forårets undervisere. 

Opfølgning: 

MMK sender navne på øvrige næstformænd til KMJ. 

Ad 9. Forventningsafstemning 

Studienævnet drøftede forventninger til 2022. 

Forslag til emner til studienævnsseminar i august: 

• Studiemiljø i det nye SUND byggeri 
• Det nye SUND byggeris indflydelse på undervisning 

Andet: 
Studienævnet interesserede sig for processen med strømlining af semesterbeskrivelse etc. JJS fortalte, at 
det er besluttet fra Kvalitet og Analyse, at semesterbeskrivelser fremadrettet skal implementeres i Moodle.  
 
Studienævnet drøftede en mulig proces for godkendelse af semesterbeskrivelser. JJS forventer, at udvalgte 
semesterbeskrivelser behandles indgående inden godkendelse. Studienævnet afventer information fra 
studieleder om, hvordan semesterbeskrivelserne fremover udformes og implementeres.  
 
10. Meddelelser 

• KMJ deltager i møde om indretning af nyt SUND byggeri den 17. februar. 
• Vedr. adgangskriterier for optag på ST BA har dekanen godkendt adgangskrav på min. 4 i 

matematik fra den adgangsgivende uddannelse, og proces for at indføre dette er igangsat. 
 
Ad 11. Eventuelt 
Intet til eventuelt. 

Ad 12. Lukket punkt 
• Gennemgang af sager siden sidst - intet referat 

 
 
Næste møde afholdes den 29. marts 2022 kl. 12.30.  
 


	Ad 12. Lukket punkt

