
 

 

Referat af studienævnsmøde onsdag den 1. juli 2020

Til stede: 
Jesper Franch (JF)  
Charlotte Overgaard (CO) 
Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Anne-Margit Hviid Villadsen (AHV) 
Lise Karina Solveig Kristensen (LKK) 

Afbud:  
Aksel Emil Ogstrup Houmann (AEH) 
Pascal Madeleine (PM) 
Sidsel Krogh Rasmussen (SKR) 
 
 

 
 
 
Observatører: Mette Dencker Johansen (MDJ), Maria Damgaard Kjeldsen (MDK) fra studievejledningen 
 
Referent: Berit Lund Sørensen (BLS) 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat 
3. Opfølgning på behandling af semesterbeskrivelser for E20 
4. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan E20 (datoer) 
5. Høring om valgdata 2020 SUND 
6. Orientering om situationen omkring COVID-19 i 2. halvår af 2020 
7. Nyt COVID-19 tiltag – omlægning af skemaer  
8. Digital undervisning – betydning for studiemiljøet  
9. Meddelelser 
10. Eventuelt  

Punkter til behandling for lukkede døre: 

1. Merit, dispensationer og klager  
 
 
 
Links: semesterbeskrivelser, semester- og styringsgruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets 
årshjul 
 
 
Pga. Covid-19 afholdes mødet via MS Teams. 
  

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/842/842958_aarshjul-sn-i-og-f-2020.pdf
https://www.hst.aau.dk/digitalAssets/842/842958_aarshjul-sn-i-og-f-2020.pdf


 

2 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nedenstående punkter: 

Nyt punkt 7: Nyt COVID-19 tiltag – omlægning af skemaer 

Nyt punkt 8: Digital undervisning – betydning for studiemiljøet 
 

Ad 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 2. juni 2020 

Referatet fra seneste møde blev godkendt med en enkelt kommentar fra MDJ til punkt 5. 
Herudover skal det præciseres, at studieordningsrevisionen på Idræt skal behandles på mødet i august. 

På sidste studienævnsmøde d. 2. juni blev der spurgt til, om gruppedannelsen på FSV 3 allerede kan være d. 
31.8. De studerende i studienævnet spørger til, hvornår det bliver afklaret. Studieleder og koordinator 
snakker sammen. 

Opfølgning: Studieleder og FSV-koordinator har afholdt møde, og det er besluttet, at FSV3 afholder 
gruppedannelse d. 31. august.  
 
 
Ad 3. Opfølgning på behandling af semesterbeskrivelser for E20  
 
Semesterbeskrivelser til behandling og tovholdere er som følger: 

Semester Status Bemærkninger Tovholder 

Idræt KA 1  
 

Betinget 
godkendt 
 

Timeforbrug uddybes i kurset ’Effekter af 
udholdenhedstræning’. 
 
BLS kontakter kursusansvarlig. 

PM 
LKK + AHV  
 

Idrætstek. 1  
 

Betinget 
godkendt 
 

De danske PBL-læringsmål skal indsættes.  
 

BLS følger op. 

LDØ 
AEH + SKR  
 

FSV 1 Betinget 
godkendt 

PBL læringsmål skal indsættes. Studienævnet mangler 
fortsat en semesterbeskrivelse fra 1. semester på 
Folkesundhedsvidenskab. Semesterbeskrivelsen blev 
forsinket pga. de COVID-19 tiltag, som skal videreføres 
efter sommerferien, og som giver store udfordringer i 
forhold til den fysiske undervisning. Semesterbeskrivelsen 
fremsendes snarest. 
 
BLS følger op. 

JF 
LKK + AHV 

 
Når de sidste tilretninger er sendt til studienævnssekretæren, uploades de på hjemmesiden. 

 
Ad 4. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan E20 (datoer) 

Det er vigtigt for koordinator på FSV 1, at de studerende ved, at det ikke har været koordinators ønske at 
forkorte eksamen i ’Forståelser af sundhed, risiko og forebyggelse’ (FAS). Det er af hensyn til 
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organisatoriske forhold, at den er ændret, - primært hensynet til afstand mellem de enkelte eksamener og 
muligheden for studerende på senere semestre at kunne komme til re-eksamen. 
 
CO spurgte til, om aflevering af eksamensopgaven i FAS kan udsættes til senere end kl 15:00? (d. 8.1.2021). 
Aflevering er efterfølgende ændret til kl. 22 med en note til de studerende om, at der ikke vil være support 
fra ITS og studiesekretær efter kl. 15.00. 

MDJ oplyser, at der vil blive set på, om FAS eksamen næste år kan være længere, hvis kalenderen tillader 
det. 

CO ønskede at vide, hvorfor eksamenerne på FSV 3 først starter d. 11.1. 
Der er gjort plads til i eksamensplanen, at studerende på FSV 3 skal kunne deltage i en evt. reeksamen i FAS 
på FSV 1 fra d. 4.-8.1. 
 
Der var enighed om at have 2-3 hverdage mellem de ordinære eksameners afslutning og semesterstart i 
foråret. Det bør inddrages i eksamensprincipperne næste gang, de skal revideres. Lige nu står der i 
principperne, at der skal være én dag.  

Herefter blev eksamensplanen godkendt. 

 
Ad 5. Høring om valgdata 2020 SUND 

Hvert år er det forud for det kommende valg muligt for studienævnet at vælge, om de ønsker opdeling af 
pladserne i nævnet i repræsentationsområder. JF spurgte studienævnet, om de ønskede at ændre praksis 
fra den hidtidige struktur, hvor studienævnet ikke har opdeling i repræsentationsområder.  
 
Fordelen ved repræsentation er, at alle uddannelser og/el. fagområder vil kunne repræsenteres, men 
ulempen er, at såfremt et repræsentationsområde ikke har opstillede kandidater, vil der være færre 
repræsentanter i studienævnet. 
 
Studienævnet besluttede at fortsætte uden opdeling i repræsentationsområder. 
 
 
Ad 6. Orientering om situationen omkring COVID-19 i 2. halvår af 2020 

Der er åbnet for, at studerende må komme på AAU igen, men det skal ske under de gældende regler om 
afstandskrav. Laboratorier er ligeledes åbnet.  

Afviklingen af undervisningen bliver dog meget berørt af COVID-19 i efteråret 2020, da antallet af 
studerende i seminarrummene/auditorierne reduceres til halvdelen af den oprindelige kapacitet. 
Herudover kommer 1. studieår også på Campus Øst samtidig med, at MSK Fys vil have studerende på både 
første og tredje semester.  

De første semestre af BA og KA uddannelserne bliver prioriteret, så studieadministrationen hjælper med at 
booke grupperum til for eksempel opgaveregning.  

 
Ad 7. Nyt COVID-19 tiltag – omlægning af skemaer 
 
Medlemmer af studienævnet påpeger, at den korte tidsfrist, koordinatorerne har fået til at lave 
skemaændringer, resulterer i urimelige arbejdsvilkår. Studienævnet ønsker at kende de krav og de 
forudsætninger, der er for, at undervisningen skal digitaliseres så meget i E20, og studienævnet opfordrer 
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de studerende til at engagere sig aktivt i at vurdere den stigende digitalisering i de råd og nævn, hvor de er 
repræsenteret. 

Der var en undren i studienævnet over, at andre uddannelser på SUND (MedIS kandidat) – så vidt vides - 
ikke skal ændre i skemaer i forhold til reglerne om afstandskrav.  
Kun hold under 30 studerende kan fastholde deres fysiske undervisning, og antallet af studerende på MedIS 
kandidat ligger over 30 studerende. MDJ følger op. 
 
De studerende i studienævnet ønsker ikke digital undervisning. Undervisningen er planlagt som fysisk 
undervisning, fordi det er den bedste undervisningsform til at understøtte dialogen mellem studerende og 
undervisere. De vil gerne være med til at rette kritik fra studienævnet til studieledelsen og dekanatet, da 
det er vigtigt for dem at deltage i et aktivt fysisk studiemiljø.  
 
Der prioriteres fysisk fremmøde til projektarbejde og enkelte undervisningsgange som for eksempel 
workshops. Der vil være live-streaming af forelæsninger, hvorefter man mødes i grupperum med 
underviser til fx opgaveregning. Der arbejdes lige nu på planlægning af skemaer, men ikke alle semestre vil 
kunne have færdige skemaer for efteråret pga. den nuværende lokalesituation. 

Der er skiltet med maksimalt antal studerende uden for hvert lokale. Campusservice har udført denne 
opmåling i forhold til antal studerende i hvert undervisningslokale. Studienævnet er meget usikker på, om 
denne opmåling er foretaget som en reel opmåling med overvejelser om optimering af rummets indretning 
i forhold til afstandskravene. I en række tilfælde virker det til, at lokalernes kapacitet er fremkommet ved at 
halvere antal studerende uden hensyntagen til, om lokalet reelt ville kunne indrettes mere optimalt. 

 
Opfølgning: 
MDJ følger op på de optællinger, Campusservice har foretaget i forhold til det antal studerende, der må 
være i lokalerne til undervisning. 
 
MDJ undersøger, hvorfor MedIS kandidat kan fastholde deres skemaer uden at tage hensyn til 
afstandskravene. 
 
JF laver et udkast til en udtalelse fra studienævnet (sendes til studieleder og prodekan) vedrørende de 
begrænsninger i studienævnets ansvarsområder, som studienævnet har oplevet i forbindelse med COVID-
19 tilpasningerne samt betydningen det har haft for semesterkoordinatorerne. 

 
Ad 8. Digital undervisning – betydning for studiemiljøet  

Punktet udsættes til næste møde. 
 
 
Ad 9. Meddelelser 

• Frafaldsopgørelse – første studieår (bilag) 
• Orientering om optag på uddannelserne  

o (følg optag på kandidatuddannelser)  
o For bacheloruddannelser afventes kvote 1 ansøgningerne hvor der er frist 5. juli. 

 
 

Ad 8. Eventuelt 
 
Der var intet til eventuelt. 
 

http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
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Næste møde afholdes d. 27. august kl. 12.30. 


