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Indkaldelse til studienævnsmøde 19. januar 2021 kl. 12.30-14.30 
 
Sted: MS Teams 
 
SN medlemmer: Erika Spaich (ES) 

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

 Nicklas Fleischer (NFL) (ST5 BA) 
 Tobias Brinkmann Duncker (TBD) (ST3 KA) 
 Trine Hagelskær Ebbesen (THE) (ST5 BA) 
 Katja Møller Jensen (KMJ) (ST3 BA) 

 
Observatører: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
 Mille Andersen (MIA), (KVT3) 
     
SUND studievejledning: Camilla Thomsen, Astrid Aaen Springborg, Nitharsana Nagendram 

 
Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat 
3. Godkendelse af studienævnets mødeplan (datoer) for E21  
4. Orientering om status for revision af studieordning MSK FYS 
5. Evaluering af 2020 i studienævnet 
6. Meddelelser  
7. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
8. 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/813/813878_aarshjul-sn-s-og-t-2020_godkendt.pdf


Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
 
Opfølgningspunkter fra seneste møde: 

• Eksamensplanen er rettet til jf. studienævnets bemærkninger og uploadet til hjemmesiden. 
• Semesterbeskrivelsen for ST2 KA er skriftligt godkendt i studienævnet og uploadet til hjemmesiden 

 
Bilag 2a: referat fra studienævnsmøde 16. december 2020. 
 
Ad 3. Godkendelse af studienævnets mødeplan (datoer) for E21  
Det foreslås, at mødedatoer fastlægges som følger: 
 
Tirsdag den 31. august 2021 
Onsdag den 29. september 2021 
Tirsdag den 26. oktober 2021 
Torsdag den 25. november 
Onsdag den 15. december 2021 
Tirsdag den 18. januar 2022 
 
Ad 4. Orientering om status for revision af studieordning MSK FYS 
 
 
Ad 5. Evaluering af 2020 i studienævnet 
Studienævnets hovedopgaver er: 
 
- At varetage udviklingen af uddannelserne, herunder: 

• Udarbejder forslag til studieordninger 
• Vedtager og udarbejder revisioner af eksisterende studieordninger 
• Diskuterer hvordan ny forskning, nye undervisningsmaterialer og metoder kan anvendes i 

undervisningen, 
 

- At sikre kvaliteten af og kvalitetsudvikle uddannelser og undervisning, herunder: 

• Følger op på evaluering af og klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder 
• Følger op på uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder 
• Diskuterer hvordan uddannelserne kan tilpasses ændringer på arbejdsmarkedet og i aftagernes behov, 

og i forhold til tilsvarende uddannelser i samarbejde med aftagerpaneler 
• Vurderer løbende uddannelsesudbuddet i forhold til erhvervslivets efterspørgsel 

 
- At planlægge, tilrettelægge og påse at undervisningen gennemføres, herunder: 

• Diskuterer principper for skemalægning og eksamens-afvikling samt godkender planer for 
undervisningens og eksamens tilrettelæggelse 

• Godkender rekvirering af undervisning indenfor studienævnets område 
 

- At behandle ansøgninger om merit og dispensationer 

- At udtale sig indenfor studienævnets område. 

 
Ad 6. Meddelelser 

• Orientering fra Uddannelsesledelsen 
• Orientering fra HST Corona taskforce 
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