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Referat af studienævnsmøde onsdag d. 29. september kl. 13.00  i Aalborg, Esbjerg og København 
 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Mads Koustrup Jørgensen (MKJ), Majken Pagter (MP),  

Lars Haastrup Pedersen (LHP), Stine Tillebæk Søndergaard (STS), Thorleif Riis Bay Stokholm (TBS), Andreas 

Mølgaard Andersen (AMA),  

Til stede fra Esbjerg: Morten E. Simonsen (MES), Jesper Thygesen (JT) 

Til stede fra København: Peter Stephensen Lübeck (PL) 

Afbud/Ikke til stede: Magnus Bay Kirkfeldt (MBK), observatør: Emil Bock Nielsen (EN),  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra møde 

3. Studentersager (lukket punkt) 

4. Orientering 

5. Diskussion 

6. Studieordninger 

7. Kvalitetssikring 

8. Budget og regnskab 

9. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden     Action 

Godkendt  
 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 25. august  

Godkendt  

 

3. Studentersager 

a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde 
Kort overordnet gennemgang af typer af behandlede sager.   
Taget til efterretning.  

b) Dispensationssag, 5. prøveforsøg (bilag 21-147) 
SN giver dispensation til 5. forsøg grundet i coronasituationen. 

c) Dispensationssag, 5. prøveforsøg (bilag 21-148) 

 



 
SN giver dispensation til 5. forsøg grundet i dokumenteret sygdom. 

d) Dispensationssag, 5. prøveforsøg (bilag 21-149) 
SN giver dispensation til 5. forsøg grundet sygdom i nærmeste familie.  

e) Dispensationssag, 5. prøveforsøg (bilag 21-150) 
SN giver dispensation til 5. forsøg, men den studerende skal eftersende info fra 
sundhed.dk som supplement til foreliggende dokumentation samt kontakte stu-
denterstudievejlederne for en handleplan. 

f) Dispensationssag, individuel studieordning (bilag 21-151) 
SN godkender den individuelle studieordning.  

g) Klage over afslag – dokumentation foreligger ikke endnu. Sagen tages med på næ-
ste SN-møde.  

 

4. Orientering 

a) Frafaldsopgørelse 1. studieår 
Frafaldsopgørelsen blev gennemgået og taget til efterretning. 

b) Evaluering af opsøgende indsats foråret 2021 – institutionsrapport 
Evalueringerne blev gennemgået. Det blev diskuteret om studerende fremadret-
tet foretrækker fysisk eller online undervisning – eller en kombination. Rapporten 
blev taget til efterretning.   

c) Høring 2021 - UG.dk og Study in Denmark - Frist 6. oktober 
Study in Denmark bliver fra ”2022”. Rapporten blev taget til efterretning.  

d) Oversigt delvalg og tidsplan, AAU Valg 2021 
Valget bliver varslet snart fra centralt hold. 
Mentorerne kan tage ud til studerende for at fortælle om valget.  
Der skal laves en oplysningskampagne for valg til institutionsorganerne, hvor tu-
torerne tager sig af 1. semester i Aalborg -  de øvrige semestre tager mentorerne 
sig af. I Esbjerg er det JT for alle semestre. 

 

 

5. Diskussion 

a) Evaluering på semesterstart 
Evaluering på intro for de internationale studerende 
Ift. 1. semester på kandidaten; Det sociale arrangement bevirkede at projekt-
grupperne blev sammensat af danske og internationale studerende i modsætning 
til tidligere år. Tidligere planlægning ift. at få et bedre lokale ville være bedre.  
 
Evaluering af intro inden gruppedannelse på semestrene 
Intro til 3. semester bachelor blev først kommunikeret ud dagen før, derfor var 
der flere studerende, der ikke kom eller kom senere, da de selv havde planlagt 
noget socialt. Bør planlægges og kommunikeres ud tidligere.  
 
Generelt har den to-delte semesterstart været en succes, men bør planlægges og 
kommunikeres ud tidligere.  
LHP: vi tager op til næste koordinatormøde ift. semesterstart og planlægningen 
af denne.  
NTE: vi er i gang med at planlægge næste sociale midtvejs-arrangementer for se-
mestrene i samarbejde med Line Christensen og semesterkoordinatorerne. 
MES: Esbjerg godt i gang med planlægningen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AMA: Husk at invitere sidefagsstuderende.   

b) Lektiehjælp 
Specifikke fag er der efterspørgsel fra de studerende ift. lektiehjælp.  
Emnet blev diskuteret. Lektiehjælp skulle dreje sig om udvalgte fag.  
NTE: vi skal sikre os, at der er penge i budgettet til at ansætte hjælpelærere – de 
modulansvarlige kan herefter hjælpe med at finde de rette personer til denne op-
gave.  
NTE: vi kan kalde det intensiv workshop, hvis det kan få flere til at dukke op og 
tage imod tilbuddet.  
Studielederen overvejer mulighederne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NTE 

 

6. Studieordninger 

a) Studieordningsrevisioner – status 
LHP: holdt møde med prodekan ift. digitale læringsmål.  
Derudover kommer der nye studieordninger på kandidaten.  

 

 

7. Kvalitetssikring 

Semesterreferater/styringsgruppereferater 
 
a) Referat fra 1. styringsgruppemøde på KMB-1 
LHP: et enkelt opmærksomhedspunkt til SN i referatet – forslag til brush-up kursus i kemi.  
Forslaget er diskuteret i studienævnet, men der er behov for at vide, hvor mange stude-
rende, der føler et behov for et brush-up kursus og om der kan gøres noget inden for 
rammerne af kurset i Almen kemi.  
 
Handlingsplaner for uddannelsesevaluering 
 
Gennemgang af handlingsplanerne ift. kvalitetsområdet.  
LHP: Punktet skal fremover ikke med på dagsordenen ved hvert møde, men når der er et 
behov eller når det er relevant.  
 

 
 
 
 
 
 
LHP 

 

8. Budget og regnskab 

a) SN bevillinger 
Ansøgning til gæsteforelæser blev godkendt, men kræver detaljeret budget.  

b) SN forbrug 
Intet at bemærke.  

c) Midler til tutor-arrangementer. Første studieår har afslået at give midler til mad 
til 2 arrangementer arrangeret at tutorerne. Instituttet genovervejer, om det kan 
støtte. AMA gensender ansøgninger til NTE. 

 
 
 
 
 
AMA 

 

9. Eventuelt 

 

a) Studienævnsmedlemmer har endnu ikke skrevet under på, at de er instruerede 
om fortrolighed. NTE følger op. 

 
NTE 
 
 



 
b) Specialekontrakter. Der bør evt. gives mulighed for at vejleder kan skrive under, 

da studerende ikke kan finde ud af at følge vejledningen i kontrakten og sætte 
vejleder cc, når de indsender kontrakten til godkendelse 

 

 
NTE 
 

 

Louise Kiilerich Pratas 

Referent 

 

 

 


