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Indkaldelse til konstituerende studienævnsmøde 5. februar 2020 kl. 12.30-12.45 
Indkaldelse til studienævnsmøde 5. februar 2020 kl. 12.45-15.30 
 
Fredrik Bajers Vej 7D – lokale D3-209 
 
SN medlemmer: Erika Spaich (ES) 

Louise Bilenberg Pape-Haugaard (LPH) 
Johannes Struijk (JJS) 
Steffan Wittrup Christensen (TWC) 

 Nicklas Fleischer (NFL) (ST4 BA) 
 Tobias Brinkmann Duncker (TBD) (ST2 KA) 
 Trine Hagelskær Ebbesen (THE) (ST4 BA) 
 Katja Møller Jensen (KMJ) (ST2 BA) 

 
Observatør: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
   
Decentrale studievejledere: Maria Damgaard Kjeldsen, Camilla Thomsen, Nicolaj Andersen, Astrid Aaen 

Springborg, Nitharsana Nagendram 
 

Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Konstituering af studienævn inkl. valg af formand og næstformand 
2. Godkendelse af dagsorden  
3. Godkendelse af forretningsorden 
4. Godkendelse af årshjul 
5. Forventningsafstemning 
6. Godkendelse af eksamensplan for Master i Tværfaglig Smertevidenskab 
7. Behandling af årsrapport fra Ingeniørcensorkorps 
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/


Ad 3. Godkendelse af forretningsorden 
MMK har tilrettet forretningsorden fra studienævn for sundhed, teknologi og idræt fra 2019. Studienævnet bedes 
tage stilling til og om muligt godkende forretningsorden. 
 
Bilag 4a – udkast til forretningsorden 
 
Ad 4. Godkendelse af årshjul 
MMK har udarbejdet udkast til årshjul baseret på tidligere erfaringer samt efter afstemning med årshjulet for 
kvalitetssikringsarbejdet. Det foreslås at mødet ultimo juni udgår. Studienævnet bedes tage stilling til og om 
muligt godkende årshjulet, hvorefter det vil blive uploadet på studienævnets nye hjemmeside. 
 
Bilag 3a – udkast til årshjul 
 
Ad 5. Forventningsafstemning 
Studienævnet kan lave en forventningsafstemning med hinanden, sekretæren og studielederen omkring arbejdet i 
studienævnet. 
 
Ad 6. Godkendelse af eksamensplan – master i smertevidenskab 
Eksamensplanen for master i smertevidenskab fastsættes for 2 år frem, da de studerende som er på 
arbejdsmarkedet har brug for at kende datoerne i god tid. Eksamensplanen for år 2020-2022 skal godkendes i 
studienævnet.  
Studiesekretæren har sørget for, at den vedlagte plan er forhåndsgodkendt således: modulansvarlige har 
forhåndsgodkendt, at datoerne er mulige, koordinator Shellie Boudreau har godkendt og studieleder har 
godkendt.  
 
Bilag 6a – eksamensplan for master i smerte 2020-2022 
 
Ad 7. Behandling af årsrapport 2018-2019 for Ingeniørcensorkorpset 
Studienævnet skal behandle årsrapporten. 
 
Bilag 7a – Årsrapport for Ingeniørcensorkorpset 
 
Ad 8. Meddelelser 
 

• Indstilling af Årets Underviser jf. procedure 
For at sikre at undervisere/vejledere i forårssemestre også kommer i betragtning til indstilling til Årets 
Underviser skydes processen i gang allerede nu. De studerende i studienævnet starter op med at skabe 
awareness om prisen og indsamle indstillinger fra deres medstuderende. 

 
Studienævnet kan kun indstille 1 person til Årets Underviser. 
 

Bilag 8a – Vejledning til studerende ifm. indsamling af indstillinger til Årets Underviser   
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