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Indkaldelse til studienævnsmøde 15. maj 2019 kl. 8.30-11.30 
 
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 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 F20 
8. Orientering om arbejdet med Idrætsstudieordningerne 
9. Meddelelser  
10. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
11. Merit, dispensationer og klager 

 
Links: semesterbeskrivelser, semester- og styringsgruppemødereferater, eksamensplan,  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/


 

 

Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Bilag 2a – Referat fra studienævnsmøde 30.04.19 
 
Ad 3. Behandling af semesterbeskrivelser for E19 
Tovholderne har forud for mødet forberedt indstilling vedr. godkendelse i skabelon, som sendes retur til MMK 
inden mødet. MMK tilføjer derefter de modtagne indstillinger i mødeindkaldelsen. 
 
Tovholdere er som følger:   
IDR KA og IDRtek - JF 
IDR BA + ST BA - LDØ 
ST KA - ES 
FSV KA - LPH 
KVT KA - CO 
SMERTE MA - PBE 
 
Studienævnet beslutter for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt de kan godkendes som de betinget godkendes eller 
ikke godkendes. Desuden vurderes om der er forhold fra semesterevalueringen fra forrige semester, som kræver 
yderligere opfølgning.  
Godkendte semesterbeskrivelser offentliggøres på www.smh.aau.dk efter mødet. 
 
Bilag – Skabelon til indstilling til studienævnet (ligger på hjemmesiden) 
Øvrige bilag (udkast til semesterbeskrivelser samt bilag med action points) sendes i mødeindkaldelsen pga. 
fortrolighed inden godkendelse. 
 
Ad 4. Behandling af årsrapport for censorformandskabet for Folkesundhedsvidenskab 
Studienævnet skal behandle årsberetning 2017-18, som kan tilgås her: 
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/ledelse_administration/raad_naevn_udvalg/ce
nsorformandskab 
 
Censorkorpset benyttes både ved kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab og ved masteruddannelsen i 
Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling. 
 
Ad 5. Behandling af spørgsmål om administrative grupper på IDR3  
Som aftalt på seneste møde. 
 
Ad 6. Godkendelse af eksamens- og reeksamensplan E19 (2. behandling) 
Studienævnet skal behandle eksamensplanen 2. gang. 
 
Eksamensplanen for kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi er ikke lavet, da det er en ny 
studieordning og eksamensformer mm. endnu ikke er kendt. Denne forventes at være klar til juni-mødet.  
 
Bilag: Eksamensplanen samlet og pr. uddannelse 
 
Ad 7. Godkendelse af mødeplan for studienævnsmøder F20 
 
Følgende datoer foreslås: 
 
Torsdag den 13. februar  
Onsdag den 18. marts 
Tirsdag den 28. april 
Tirsdag den 30. juni 
 
Ad 8. Orientering om arbejdet med idrætsstudieordningerne 
 
Repræsentanter for arbejdsgrupperne orienterer om status for arbejdet mhp. kommentarer og diskussion af 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/ledelse_administration/raad_naevn_udvalg/censorformandskab
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/ledelse_administration/raad_naevn_udvalg/censorformandskab
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særligt struktur og progression i PBL 
 
Ad 9. Meddelelser 

• Link til foreløbige optagelsestal 
o Kandidatuddannelser 
o Bacheloruddannelser - kvote 2 

• Oversigt over sager i 2018 – bilag sendes i mødeindkaldelse 
• Studienævnets principper for behandling af ansøgninger om dispensation vedlægges til orientering – bilag 

ligger på hjemmeside 
 
Ad. 13 lukket punkt 
Principiel drøftelse vedrørende tildeling af forhåndsmerit. 

http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwh/uddybende/ansog_optag/kvote2/kvote6.html
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