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Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde 14.06 
3. Studentersager (lukket punkt) 

a) Liste over behandlede sager - udsættes til næste SN-møde   
b) Ansøgning om ekstraordinær prøve i projekt   
c) Ansøgning om 4. prøveforsøg i Biokemi, CPH 

4. Orientering 
a) Uddannelsesbasen     
b)   Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet   
c)   Studiestartsprøve     
d)   Nye regler for brug af bedømmelser    
e)   Studenteroptag http://www.okonomi.aau.dk/interne-tal/  

5. Diskussion 
a) Høring i organisationen over ændring af universitetets vedtægt 
b) Evaluering af brug af Labster i undervisningen  
c) Indhold af PBL-kursus på 1. studieår    

6. Studieordninger 
a) Foreslåede revisioner 

7. Kvalitetssikring 
a) Selvevalueringsmøder 28. og 30. august. 

8. Budget og regnskab – udsat til næste møde 
9. Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden     Action 

Godkendt  
 

2. Godkendelse af referat fra møde 14.06 
Godkendt  
 

3. Studentersager 
a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde - udsættes 
b) Studienævnet vedtog at give dispensation. 
c) Studienævnet vedtog at give dispensation. 

 
EBL 

 

4. Orientering 
a) AAU har oprettet en database over alle uddannelser på AAU 
b) Der er lavet en procedurebeskrivelse over, hvem der er ansvarlige i forhold til det 

psykiske og fysiske studiemiljø. 
c) Alle studerende på 1. studieår skal bestå en studiestartsprøve. Formålet er at 

checke, hvem der er fremmødte på studiet. 
d) Der er kommet nye regler for bedømmelser af eksamen 
e) Man kan løbende følge studenteroptaget via hjemmesiden. 

 

 
5. Diskussion 

a) Universitetets vedtægt skal revideres. Der er lagt op til at der fremover kun skal væ-
re max 8 personer i studienævnet. K-SN vil foreslå, at tallet bliver sat op til 10 per-
soner, så vi fortsat  kan have repræsentation fra hver forskningssektion. 

b) Der har været lavet pilotforsøg med Labster på 2.sem og 8.sem. Underviserne vur-
derer dog ikke, at erfaringen med Labster har været succesfuld, og der er derfor ik-
ke grundlag for, at universitetet investerer i flere licenser. NTE videresender konklu-
sionen til fakultetet. 

c) Studienævnet diskuterede indholdet af PBL-kurser på 1. sem. på baggrund af at 
PBL-undervisningen forhandles mellem skole og PLAN Der bør indgå mere almen 
studieteknik i kursusbeskrivelsen af PBL? Det har de f.eks. på KU. Videnskabsteori 
indgår i beskrivelsen, men det har de studerende først senere i studieforløbet,så 
det burde også indgå i større omfang. Den kontekstuelle del er problematisk. Der 
mangler i beskrivelsen,  at PBL også skal skal kunne indgå i natur- og teknisk viden-
skabelig sammenhænge. SN vedtog at 
 
NTE samler kommentarerne til næste SN-møde, hvorefter vi sender kommentarer-
ne til skolen og tager det op på næste møde i aftagergruppen.  

NTE 
 
 
 
NTE 
 
 
 
 
 
 
NTE 

 
6. Studieordninger 

a) NTE har lavet en liste over forslag til studieordningsændringer, som skal med ved 
næste revisioner. Forslag til indførelse af ny model for projekter på 1. sem. på ud-
dannelser i ESB blev sat på listen, som eneste planlagte SO-ændring i efteråret 
2017.  

NTE/MES 

 



 
7. Kvalitetssikring 

a) Der afholdes selvevalueringsmøder d. 28 og 30. august. SN havde ingen spørgsmål 
dertil. 

 

 
8. Budget og regnskab - udsat 

Udsættes til næste møde  
 

9. Eventuelt 
Ingen kommentarer  
 

Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 

 


