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Indkaldelse til studienævnsmøde 17. juni 2019 kl. 12.30-15.30 
 
Niels Jernes Vej 12A, lokale 6-104  
 
SN medlemmer: Pia Elberg (formand) (PBE) 

Xenia Jørgensen Uth, (næstformand) (XJU) (ST) 
Erika Spaich (ES) 
Lars Domino Østergaard (LDO) 
Charlotte Overgaard (CO) 
Louise Bilenberg Pape-Haugaard (LPH) 
Jesper Franch (JF) 
Christina Agerbæk Derosche (SAD) (KVT) 
Sidsel Krogh Rasmussen (SKR) (IDR) 

 Lise Sundgaard Reimer (LSR) (ST) 
 Nicklas Fleischer (NFL) (ST) 
 Nanna Skafte Damgaard (NSD) (FSV) 

 
Observatører: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
   
Decentrale studievejledere: Morten Krogh, Kristina Thorsteinsson, Pernille Horsted Kjær, Camilla Thomsen, 

Nicolaj Andersen 
 

Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra seneste møde  
3. Behandling af semesterbeskrivelser for E19 
4. Behandling af selvevalueringsrapporter for Idræt, Idrætsteknologi og FSV 
5. Præsentation af første udkast til Idrætsstudieordningerne v. JF og LDØ 
6. Drøftelse vedr. karakterkrav ift. optagelse på studienævnets uddannelser  
7. Afklaring af behov for studieordningsrevisioner  
8. Orientering om optag på uddannelserne 
9. Meddelelser  
10. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
11. Merit, dispensationer og klager 

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

http://www.smh.aau.dk/
http://www.smh.aau.dk/Info-om-SMH-og-studienaevn/Semesterbeskrivelser/
http://www.smh.aau.dk/Info-om-SMH-og-studienaevn/Kvalitetssikring+og+udvikling/Evalueringer/
http://www.smh.aau.dk/Eksamen+p%C3%A5+SMH/
https://www.smh.aau.dk/digitalAssets/592/592310_aarshjul-sn-sti-2019_090519.pdf


Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Bilag 2a – Referat fra studienævnsmøde 15.05.19 
 
Ad 3. Behandling af semesterbeskrivelser for E19 
 
Følgende semesterbeskrivelser mangler at blive behandlet i studienævnet:  
IDR BA 3 
ST BA 5 
KVT 1 
MSKFYS 1 
 
Indstillinger udarbejdes af:   
IDR BA + ST BA - LDØ 
KVT KA - CO 
MSKFYS - JF 
 
Forud for mødet uploades indstilling til studienævnets medlemmer på fileshares. På mødet beslutter 
studienævnet for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt de kan godkendes, betinget godkendes eller ikke godkendes 
med udgangspunkt i Action Points fra seneste evaluering af semesteret.  
 
Godkendte semesterbeskrivelser offentliggøres på www.smh.aau.dk efter mødet. 
 
Bilag 3a – Skabelon til indstilling til studienævnet (ligger på fileshares) 
Øvrige bilag (udkast til semesterbeskrivelser samt bilag med action points) placeres ligeledes på fileshares. 
 
Ad 4. Behandling af selvevalueringsrapporter for Idræt, Idrætsteknologi og FSV 
Formanden har på studienævnets vegne og på baggrund af input fra VIP medlemmer af studienævnet og 
semesterkoordinatorer lavet et udkast til svar på fokusområderne i selvevaluerings-rapporteringen fra fire 
uddannelser.  
Studienævnets medlemmer opfordres til at læse rapporterne og forholde sig kritisk til studienævnets svar og 
bidrage med forslag til ændringer eller supplering. Spørgsmål til studieleders svar er også velkomne.  
Studienævnet får selvevalueringsrapporterne til behandling igen på september-mødet, hvor eventuelle forslag er 
indarbejdet i studienævnets og studieleders svar og hvor instituttets bidrag er tilføjet.   
 
Bilag 4a – Udkast til selvevalueringsrapport placeres på fileshares 
 
Ad 5. Præsentation af første udkast til Idrætsstudieordningerne v. JF og LDØ 
Studienævnet præsenteres for et første udkast mhp. feecback i form af spørgsmål til struktur, eksamensformer 
m.m. 
 
Ad 6. Drøftelse vedr. karakterkrav ift. optagelse på studienævnets uddannelser 
Studienævnet er blevet bedt om at forholde sig til eventuel indførelse af karakterkrav på studienævnets 
uddannelser jf. bilag. 
 
Bilag 6a – mail fra Strategi og kvalitet 
Bilag 6b – skema til brug ved indførelse af karakterkrav 
 
Ad 7. Afklaring af behov for studieordningsrevisioner  
Studienævnet forholder sig til, hvilke revisioner der skal være klar pr 1. november 2019, som er fakultetets deadline 
ift. fremsendelse af ønsker om revisioner i studieordningerne. 
 
Nedenstående oversigt suppleres på mødet: 

Studieordning Revisionsbehov/ønsker 
IDR BA Revision af alle 6 semestre incl. progression i PBL i form af eksplicitte læringsmål 
IDR KA Revision af alle 4 semestre incl. progression i PBL i form af eksplicitte læringsmål 
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IDR TEK Eksplicitering af PBL læringsmål 
FSV Eksplicitering af PBL læringsmål 
ST BA  
ST KA  
KVT Eksplicitering af PBL læringsmål og evt. revision af læringsmål i kursus- og projektmoduler 
MSKFYS Eksplicitering af PBL læringsmål 
SMERTE master Eksplicitering af PBL læringsmål 
SUND INF master  

 
 
Ad 8. Orientering om optag på uddannelserne 
Formanden orienterer om aktuel status for optag på studienævnets uddannelser. 
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html  
 
Ad 9. Meddelelser 
 
 
Ad. 10 Eventuelt 
Punkter til dagsorden på næste møde i september 
 
Ad 11. Merit, dispensationer og klager (lukket punkt) 

http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
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