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Indkaldelse til studienævnsmøde 25. marts 2021 kl. 12.30-15.30 
 
Sted: MS Teams 
 
SN medlemmer: Erika Spaich (ES) 

Louise Pape-Haugaard (LPH) 
Johannes Struijk (JJS) 
Steffan Wittrup McPhee Christensen (TWMC) 

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

Aparna Banerjee (ABA) (ST2 BA) 
 

Observatør: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ), Rebecca Aistrup Damgaard Pedersen, 
(RAP) 

   
Decentrale studievejledere: Camilla Thomsen, Astrid Aaen Springborg, Nitharsana Nagendram, Mads Schultz 

Jensen 
 

Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra SN møde 170221 
3. Godkendelse af årshjul 
4. Behandling af semesterkoordinators evalueringsrapporter sammen med semesterevalueringer fra 

studerende - E20 
5. Orientering om optag i kvote 2 og kandidatuddannelser 
6. Orientering om afslag på ansøgning om ekstraordinær reeksamen 
7. Meddelelser  
8. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
9. 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 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Studienævnet beslutter om referatet fra seneste møde kan godkendes. 
 
Opfølgningspunkter fra seneste møde: 

• Behandling af indstilling til digital eksamen 
• Mail til indsamling af indstilling til Årets Underviser 

 
Bilag – referat fra møde 17. februar 2021 
 
Ad 3. Godkendelse af årshjul 
Årshjul er rettet til jf. referat fra seneste studienævnsmøde. 
Politik for gruppedannelse er tilføjet til møder i maj og september, og punkt om trivsel og studiemiljø er tilføjet til 
møde i juli i årshjulet.  
 
Bilag – udkast til årshjul 
 
Ad 4. Behandling af semesterkoordinators evalueringsrapporter sammen med semesterevalueringer fra 
studerende - E20 
 
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. 
Tovholdere er som følger: 
  

Uddannelse VIP-tovholder Studenter-
tovholder 

MSK FYS LPH NFL 
MA i smerte SWMC THE 
ST BA JJS APA 
ST KA JJS THE 
KVT KA EGS KMJ 

  
Studienævnet beslutter på baggrund af den uploadede indstilling fra tovholder for hver semester-koordinator-
evaluerings-rapport, 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 
semester-koordinator tager ansvar for.  
 
Retningslinje til semesterkoordinators behandling af SurveyXact-rapport 
SurveyXact-rapporten er opbygget helt simpelt med søjlediagrammer, hvor de negative svarkategorier er farvet 
røde, den neutrale kategori gul og de positive kategorier grønne. 
Ved gennemgangen af SurveyXact-rapporten vurderes, om der ved de enkelte spørgsmål er uforholdsmæssigt 
mange, der har svaret i gul (neutral) og rød (negativ) kategori. Har 25 % eller flere svaret i de negative (røde) 
kategorier, skal det pågældende spørgsmål desuden være behandlet i semesterkoordinatorrapporten. 
Samtidig er det vigtigt, at de kvalitative svar gennemgås, og at der tages stilling til, hvorvidt der her viser sig 
problematikker, som bør behandles i koordinatorrapporten.  
 
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, udfyldes og uploades i Teams i den dertil indrettede 
mappe  

• de studerendes evaluering af semesteret (SurveyXact), findes i kanalen ”Fortrolige bilag til møde 250321” 

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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(kun studienævnsmedlemmer har adgang)  
• semesterkoordinatorers evalueringsrapporter  
• semester- og styringsgruppemødereferater 

 
Ad 5. Orientering om afslag på ansøgning om ekstraordinær reeksamen 
På to af vores tre kandidatuddannelser har vi kursusaktivitet på 3. semester. Det betyder en øget risiko for, at 
studerende får forlænget studietid, hvis de ikke består kursusaktiviteterne i andet prøveforsøg. På den anden side 
er der ikke en ekstraordinær situation ved ikke at bestå kursusaktiviteter i to prøveforsøg.  
 
LPH præsenterer en principiel case på mødet. 
 
Ad 6. Orientering om optag i kvote 2 og kandidatoptag 

• Kandidatoptag: MSK FYS, KVT og ST KA 
• Bacheloroptag: ST BA 

 
Husk at være på VPN når I skal have adgang til oplysninger: 
 
Kandidatoptag: http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html  
 
ST bachelor NB! kun kvote 2: 
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwh/uddybende/ansog_optag/kvote2/ansog5.html  
 
Ad 7. Meddelelser 

• Orientering om MSK FYS studieordningsrevisionsarbejde 
• Digitale kompetencer i studieordningerne 
• Planlægning af efterårsstudiestart (RUS, studieopstart mm) 
• SUND Uddannelsesledelsesmøde (180221) 

o Karriere VIP 
o Eksamen og undervisning i foråret 

• Rektoratets studieleder- og studienævnsformandsmøde (050321) 
o Organisationsforandringer 
o Implementering af revideret kvalitetssystem 
o Styrkelse af de studerendes trivsel 

 
Ad 9. Lukket punkt 

• Behandling af ansøgning om dispensation til 4. forsøg  
• Gennemgang af sager siden sidst 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
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/ansog5.html
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