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Indkaldelse til studienævnsmøde 28. oktober 2021 kl. 12.30-15.30 
 
Sted: Fredrik Bajers Vej 7, D3-209 
 
SN medlemmer: Erika Spaich (EGS) 

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

 Steffen Frahm (KSF) 
 Nicklas Fleischer (NFL) (ST6 BA) 
 Trine Hagelskær Ebbesen (THE) (ST6 BA) 
 Katja Møller Jensen (KMJ) (ST4 BA) 

Aparna Banerjee (ABA) (ST2 BA) 
 

Observatører: Mette Dencker Johansen (MDJ), studieleder, Louise Pape-Haugaard (LPH), Vice-
institutleder, SUND studievejledning, Louise Juvoll Madsen  

   
Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra SN møde 290921 
3. Behandling af semesterevalueringer og semesterkoordinators evalueringsrapporter F21 
4. Behandling af evalueringer af uddannelsesforløb 
5. Indstilling af Årets Underviser 
6. Drøftelse af varetagelse af interim studielederfunktion 
7. Drøftelse af proces for evaluering og bemanding af semestre 
8. Meddelelser  
9. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
10. Merit, dispensationer og klager  

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

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/Semesterbeskrivelser/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Regler+og+formularer/Eksamensplaner/
https://www.hst.aau.dk/digitalAssets/994/994664_aarsplan-sn-s-og-t-2021_godkendt.pdf


Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Studienævnet beslutter om referatet fra seneste møde kan godkendes. 
 
Bilag – referat fra møde 29. september 2021 
 
Ad 3. Behandling af semesterevalueringer og semesterkoordinators evalueringsrapporter F21 
Resultaterne af semesterevalueringen er nu samlet i semester-evaluerings-rapporter og behandles enkeltvis. 
Indstillingerne udarbejdes på baggrund af de foreslåede kriterier og har fokus på om semester-koordinator-
rapporterne opsummerer alle væsentlige forhold ift. kvalitetssikring af undervisningen og om evalueringerne giver 
anledning til ønske om nærmere undersøgelse og/eller diskussion i studienævnet. Studienævnet bedes være 
særligt opmærksomme på forhold vedrørende studiemiljø og nævne disse eksplicit til referat. 
 
Tovholdere er som følger: 
 

Uddannelse VIP-tovholder Studenter-
tovholder 

MSK FYS KSF KMJ 
MA i smerte JJS ABA 
ST BA SWMC NFL 
ST KA EGS ABA 
KVT KA JJS KMJ 

 
Studienævnet beslutter på baggrund af indstilling fra tovholder for hver semesterkoordinators evalueringsrapport, 
hvorvidt de kan godkendes med udgangspunkt i om relevante forhold fra de studerendes evaluering af semesteret 
er behandlet, samt om der er forhold, som studienævnet skal følge op på ud over det, semesterkoordinator tager 
ansvar for. Godkendte rapporter offentliggøres på 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/ efter 
mødet. 
 
Bilag: 

• skabelon til tovholders indstilling til studienævnet 
• de studerendes evaluering af semesteret (SurveyXact)  
• semesterkoordinatorers evalueringsrapporter  
• referater fra semestergruppemøder 

 
Ad 4. Behandling af evalueringer af uddannelsesforløb 
Studienævnet bedes orientere sig i evalueringerne og forholde sig til om der er punkter, der kræver særlig 
opmærksomhed. Studienævnet bedes være særligt opmærksomme på forhold vedrørende studiemiljø og nævne 
disse eksplicit til referat. 
 
Bilag: evalueringer af uddannelsesforløb for KVT, ST BA og ST KA samt SMERTE MA  
 
Ad 5. Indstilling af Årets Underviser 
De studerende har lige som sidste år indhentet nomineringer til indstillingen til Årets Underviser. Dette har 
resulteret i mange nomineringer, men de studerende har udvalgt en underviser som de vil indstille til prisen. KMJ 
præsenterer dette på mødet.  
  
Ad 6. Drøftelse af varetagelse af interim studielederfunktion 
Mette Dencker Johansen har opsagt sin stilling som studieleder med fratrædelse pr. 31. oktober 2021. 
Der skal derfor findes både en midlertidig løsning samt en permanent løsning på, hvem der udpeges som 
studieleder. Fakultet og institut har foreslået, at viceinstitutlederen for undervisning Louise Pape-Haugaard 
varetager studielederfunktionen i interimsperioden frem til juni. Der ønskes en relativ lang interimsperiode, for at 
studienævnene har mulighed for at indstille kvalificerede kandidater.  
Det er fortsat studienævnene, der skal indstille kandidater til studielederfunktionen, hvorfor studienævnet skal 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
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beslutte, om denne midlertidige løsning er acceptabel. Studienævnsmedlemmerne kan også overveje forslag til 
permanente løsninger. 
 
Ad 7. Drøftelse af proces for evaluering og bemanding af semestre 
Studienævnet drøfter, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at evaluering af semestre først sker efter planlægning og 
bemanding af samme semester året efter. Årsagen hertil er, at evalueringerne finder sted ved semesterstart af det 
efterfølgende semester for at sikre høj svarprocent. Dette resulterer i et presset tidsforløb mellem behandling af 
evalueringer i studienævnet og bemandingsmødet. 
 
Ad 8. Meddelelser 

• De studerende orienterer om opstillede til valg 
 
Ad 9. Eventuelt 
 
Ad 10. Lukket punkt 

• Gennemgang af sager siden sidst 
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