
 

 

Referat af studienævnsmøde onsdag den 15. maj 2019

Til stede: 
Pia Elberg (PBE), formand 
Jesper Franch (JF)  
Charlotte Overgaard (CO) 
Erika Spaich (ES)  
Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Louise Pape-Haugaard (LPH)  

 
 
Afbud:  
Xenia Jørgensen Uth (XJU), næstformand 
Lise Sundgaard Reimer (LSR) 
Studievejledningen 
 

Sidsel Krogh Rasmussen (SKR) 
Nanna Skafte Damgaard (NSD) 
Nicklas Fleischer (NFL) 
Christina Agerbæk Derosche (CAD) 
 
Observatør: studieleder Mette Dencker Johansen (MDJ) 
  
Referent: Malene Møller Knudsen 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra seneste møde  
3. Behandling af semesterbeskrivelser for E19 
4. Behandling af årsrapport for censorformandskabet for Folkesundhedsvidenskab 
5. Behandling af spørgsmål om administrative grupper på IDR3  
6. Godkendelse af eksamens- og reeksamensplan E19 (2. behandling) 
7. Godkendelse af mødeplan for studienævnsmøder (datoer) F20 
8. Orientering om arbejdet med Idrætsstudieordningerne 
9. Meddelelser  
10. Eventuelt  
 

Punkter til behandling for lukkede døre: 

11. Merit, dispensationer og klager 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

Ad 3. Behandling af semesterbeskrivelser for E19 

Semesterbeskrivelser blev behandlet med udgangspunkt i indstillinger fra tovholdere. Studienævnet 
besluttede for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt de kunne godkendes, betinget godkendes eller ikke 
godkendes med udgangspunkt i Action Points fra seneste evaluering af semesteret.   
 

Semester Konklusion Bemærkninger 
IDR BA 1 Betinget 

godkendt 
Action point vedr. et kursusmodul er ikke tydeligt adresseret. 

Eksamensformer i alle kursusmoduler uddybes, så det bliver nemmere 
for de nye studerende at forstå sammenhængen mellem 
undervisningsform og eksamensform.  

Punkterne tages op på semesterkoordinatormøde. 

IDR BA 3 
 

Ikke modtaget Behandles på næste studienævnsmøde. 

IDR BA 5 
tofags 

Godkendt  

IDR BA 5 Godkendt 
 

 

IDR KA 1 Betinget 
godkendt 

Studienævnet opfordrer semesterkoordinator til at overveje om det 
er hensigtsmæssigt, at der er 3 mundtlige eksamener (inkl. 
projekteksamen) på semestret. 

IDR KA 3 Godkendt  

IDR KA 5 
tofags 

Godkendt  

IDRtek 1 Betinget 
godkendt 

Action points er ikke tydeligt adresseret.  

AP om socialt arrangement bør faciliteres af semesterkoordinator, 
fordi det er vigtigt for studiemiljøet, at de studerende støttes i at 
udvikle traditioner vedr. sociale arrangementer.   

IDRtek 3 Godkendt  

ST BA 1 Godkendt  
ST BA 3 Betinget 

godkendt 
Nyt punkt om gruppedannelse præciseres, så studerende kan ønske at 
være sammen parvis. Ønsker kan ikke nødvendigvis opfyldes. 

ST BA 5 Ikke modtaget  Første implementering af ny studieordning. Behandles på næste 
studienævnsmøde.  

ST KA 1 Betinget 
godkendt 

Beskrivelsen af projektmodulet og eksamensformer uddybes. 
 
SN opfordrer semesterkoordinator og kursusansvarlige til at overveje, 
om det er hensigtsmæssigt, at de studerende skal aflevere mini-
projekter i begge kursusmoduler i valggruppe 1. 
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ST KA 3 Betinget 
godkendt 

Det er ikke længere muligt at lave langt afgangsprojekt, så det skal 
tages ud af semesterbeskrivelsen. Dette tages op på møde med 
semesterkoordinator. 

FSV 1 Godkendt  
FSV 3 Betinget 

godkendt 
For at opnå ensartethed i kursusbeskrivelserne på semesteret 
præciseres alignment mellem studieaktiviteter, læringsmål og 
eksamensform ift. valgfag C 

SN efterspørger handling ift. action point om forbedring af 
undervisning i programmering. CO følger op og sender derefter 
opdateret version til MMK. 

KVT 1 Ikke modtaget Behandles på næste studienævnsmøde. 
KVT 3 Godkendt  

SMERTE1 - Udbydes ikke i E19 
SMERTE3 Betinget 

godkendt 
Studienævnet har brug for mere information om, hvordan 
undervisningen foregår. PBE indkalder semesterkoordinator til møde. 

 
I forbindelse med gennemgangen af semesterbeskrivelserne kom flere emner op til diskussion: 
 

• Skift af undervisere har studienævnets særlige opmærksomhed. Studienævnet ønsker at blive 
orienteret, i forbindelse med skift at den underviser, der er meldt ud – dvs. både hvis der evt. sker 
skift af den underviser, der er meldt ud i semesterbeskrivelsen, og når det er besluttet, hvem 
underviser bliver, når semesterbeskrivelsen er godkendt inden der er sat underviser på (”TBA” i 
semesterbeskrivelsen). 

• Studienævnets arbejde med semesterbeskrivelserne vil blive mere overskueligt, hvis Action Points 
indarbejdes i indstillingerne. 

Opfølgning:  

Der følges op på betinget godkendte semesterbeskrivelser ved møder med semesterkoordinatorerne 

MMK redigerer de godkendte semesterbeskrivelser inden de offentliggøres på www.smh.aau.dk. 

PBE og MMK udarbejder forslag til ny skabelon til indstilling af semesterbeskrivelser til behandling inden 
processen gentages næste semester.  

Ad 4. Behandling af årsrapport for censorformandskabet for Folkesundhedsvidenskab 

Studienævnet tog årsrapporten til efterretning. Studienævnet beder fremadrettet om at administrationen 
udtrækker konkrete kommentarer fra censorerne til AAU ifm. behandling af årsrapporter på fremtidige 
møder. 

Ad 5. Behandling af spørgsmål om administrative grupper på IDR3  
Studienævnet har tidligere besluttet, at der skulle være administrative grupper på 3. sem. for at sikre, at de 
studerende lærer at samarbejde med flere forskellige studerende på deres hold. 

SKR bakkede op om beslutningen om administrative grupper på 3. semester, men understregede, at der er 
forskellige holdninger blandt de studerende og at det er vigtigt at de studerende på 2. semester informeres 
direkte inden sommerferien. De studerende foreslog, at IDR3 anvender samme model som på ST3, hvor 
studerende to og to vil kunne ønske sig at udgøre par ift. administrativ gruppedannelse. 

http://www.smh.aau.dk/
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Opfølgning: 

Studienævnet vil bede semesterkoordinator informere om administrative grupper på 3. sem. Formen 
diskuteres på møde med semesterkoordinator. 
 
Ad 6. Godkendelse af eksamens- og reeksamensplan E19 (2. behandling) 
 
Eksamensplanen blev godkendt med følgende bemærkninger, som MMK følger op på: 

I alle planer specificeres om skriftlige eksamener er hhv. stedprøver eller hjemmeopgaver. 
 
Overleveringen fra sidste år, hvor der var givet dispensation til aflevering af eksamensbesvarelser på papir, 
bliver slettet og studienævnet forventer at kursusansvarlige arbejder på at finde løsninger, således at alle 
eksamensopgaver kan besvares og håndteres digitalt. 
 
Pga. opstart af ny studieordning i Muskuloskeletal fysioterapi bliver kursusmodulet Videnskabelig metode 
og kommunikation fra E19 samlæst med KVT (anslået 70 studerende). I den forbindelse vil det muligvis 
blive aktuelt at kursusansvarlig ansøger studienævnet om dispensation fra eksamensformen i 
studieordningen, så den ændres til skriftlig stedprøve. 

Ad 7. Godkendelse af mødeplan for studienævnsmøder (datoer) F20 
Følgende datoer blev godkendt: 

Torsdag den 13. februar  
Onsdag den 18. marts 
Tirsdag den 28. april 
Fredag den 26. juni 

Ad 8. Orientering om arbejdet med Idrætsstudieordningerne 
Arbejdsgrupperne er i dialog med instituttet om ressourcer til valgfag. De vil præsentere første udkast til 
nye studieordninger på næste studienævnsmøde. 

Ad 9. Meddelelser 

• Oversigt over typer af sager, som formandskabet behandler med udgangspunkt i studienævnets 
principper blev præsenteret. Der er en stigning i 2018 i antallet af ansøgninger om forhåndsmerit 
og antallet af ikke-beståede projekteksamener, men ellers er der status quo ift. 2017. 

• Studienævnets principper for behandling af ansøgninger om dispensation er blevet opdateret ift. 
skriftlige hjemmeopgaver. 

• Uddannelsesstrategiske møder på SUND mellem prodekan, vice-institutledere for undervisning, 
studieledere og studienævnsformænd er ved at finde deres form. 

• Status på selvevalueringsrapporter: Studienævnets bidrag til arbejdet er klar ift. FSV og 
Idrætsteknologi. Ift. Idræt mangler besvarelse af et enkelt punkt om progression i 
idrætsuddannelserne. 

 
Ad 10. Eventuelt 

Der var intet til eventuelt. 

Ad 11. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
PBE og MMK udarbejder et udkast til principper for behandling af forhåndsmerit til godkendelse på næste 
studienævnsmøde.  

Næste møde afholdes den 17. juni 2019 kl. 12.30.  


