
 

 

Referat af studienævnsmøde onsdag den 30. oktober 2019

Til stede: 
Jesper Franch (JF)  
Charlotte Overgaard (CO) 
Thorvaldur Palsson (TP) 
Louise Pape-Haugaard (LPH)  
Nicklas Fleischer (NFL) 
Christina Agerbæk Derosche (CAD) 
 

Afbud:  
Nanna Skafte Damgaard (NSD)  
Sine Nordstrøm Lambert Andersen (SNA) 
Sidsel Krogh Rasmussen (SKR)  
Erika Spaich (ES) 
Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Mette Dencker Johansen (MDJ) 
 

Observatører: Camilla Nyholm Thomsen (CNT) fra studievejledningen 
 
Referent: Malene Møller Knudsen 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra seneste møde  
3. Behandling af semesterevalueringer og semesterkoordinatorrapporter F19 
4. Behandling af uddannelsesevalueringer  
5. Godkendelse af forslag til nye matematik-moduler på Sundhedsteknologi 
6. Godkendelse af forslag til revision af studieordning på idrætsteknologi 
7. Meddelelser  
8. Eventuelt  
 

Punkter til behandling for lukkede døre: 

9. Merit, dispensationer og klager 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Da studienævnet ikke var beslutningsdygtigt ved mødets start, men først efter ca. 20 min., startede 
formanden med at gennemgå meddelelserne. Efter studienævnet var blevet beslutningsdygtigt med 
fremmøde af halvdelen af medlemmerne gik man videre med godkendelse af dagsorden. 
 
JF ønskede to nye punkter optaget på dagsorden - forslag om at ændre studieordningen for idrætsteknologi 
samt forslag om ændret beskrivelse af 2 matematikkurser på første studieår på ST bachelor. Da det hastede 
besluttede studienævnet at optage disse to punkter på dagsorden som punkt 5 og punkt 6. 
 
TSP havde et nyt punkt omkring GDPR problematikken i studenterprojekter.  
Da sagen ikke hastede, blev det besluttet at punktet tages op på et senere møde efter TSP har lavet et 
oplæg og sendt til MMK. 
 
Dagsorden blev derefter godkendt. 
 
Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Referatet blev godkendt.  

Ad 3. Behandling af semesterevalueringer og semesterkoordinatorrapporter F19 

Semesterkoordinatorrapporterne blev behandlet med udgangspunkt i indstillinger fra tovholdere. 
Studienævnet besluttede for hver semesterkoordinatorrapport, hvorvidt de kunne godkendes, betinget 
godkendes, hvorved rettelser foretages i samarbejde med koordinator og studienævnet ikke behøver at 
godkende rapporten igen inden offentliggørelse eller ikke godkendes.  
 

Semester Konklusion Bemærkninger 
IDR BA 2 Betinget 

godkendt 
Bemærkning vedr. lav studieintensitet samt ansvarlig for action points 
skal tilføjes.   

IDR BA 4 
 

Betinget 
godkendt 

Bemærkning vedr. lav studieintensitet skal tilføjes. 

Beskrivelse af kurset ATTP skal kondenseres og der tilføjes action 
point vedr. eksamen 

IDR BA 6 Godkendt  
IDR KA 2 Betinget 

godkendt 
Action point vedr. vejledertilgængelighed tilføjes. 

IDR KA 4 Ikke godkendt Bemærkning vedr. lav studieintensitet tilføjes. 

Kommentar om statusseminar skal kvalificeres.  

IDRtek 2 Betinget 
godkendt 

Argumentationen for at ændre til skriftlig eksamen ændres. 

Kurset produktionsprocesser beskrives yderligere fx i forhold til det 
faglige niveau. 

Mindre redaktionelle ændringer foretages. 

IDRtek 4 Betinget 
godkendt 

Redaktionelle ændringer foretages. 

ST BA 2 Betinget 
godkendt 

Kommentarer til eksamen adresseres. Action point konkretiseres og 
der ansvar for dette. 

ST BA 4 Godkendt  
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ST BA 6 Betinget 
godkendt 

Semestret kører for sidste gang. 
Der skal tilføjes bemærkning om kurset informationsmodellering.  

ST KA 2 Betinget 
godkendt 

Mindre redaktionel ændring. 
 

ST KA 4 Betinget 
godkendt 

Statusseminar skal nævnes. Studienævnet undrer sig over at 
semestergruppemøderne ikke er brugt til kvalificere kommentarer. 

FSV 2 Godkendt  
FSV 4 Godkendt  

KVT 2 Betinget 
godkendt 

Action points er generelt for detaljeorienterede redigeres.  
 

KVT 4 Godkendt  

SMERTE2 Godkendt  
SMERTE4 Godkendt  

 
I forbindelse med gennemgangen af semesterbeskrivelserne kom følgende generelle emner op til 
diskussion: 
 

• Svarprocent i evalueringerne. CAD foreslog, at man i højere grad bruger semesterrepræsentanten 
til at være med til at bakke op om, at semesterevalueringen besvares.  

• Der var en snak om studienævnet eventuelt skal diskutere de studerendes trivsel som en del af 
studiemiljø på et fremtidigt møde. 

Opfølgning:  

JF følger op på betinget godkendte semesterbeskrivelser ved møder med semesterkoordinatorerne. 

MMK redigerer de godkendte semesterbeskrivelser inden de offentliggøres på 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-
uddannelse/. 

Ad 4. Behandling af uddannelsesevalueringer 

Uddannelse Kommentarer til evt. ”røde” værdier 

IDR BA En vis andel af de studerende angiver, at de ikke har de kompetencer, som de mener, 
de burde have efter endt uddannelsen. 

Der arbejdes på ny studieordning i forhold til at håndtere de punkter, som har fået en 
høj grad af gule/middel evalueringer 

IDR KA Intet at bemærke 

ST BA Intet at bemærke 

ST KA Intet at bemærke 

KVT KA De studerende angiver, at der mangler tilstrækkeligt gode fysiske rammer til pauser 
og socialt samvær. 

FSV KA De studerende angiver, at der mangler tilstrækkeligt gode fysiske rammer til pauser 
og socialt samvær. 

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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De angiver også at de har svært ved at indgå i fællesskab med andre studerende. 
Studienævnet diskuterede hvordan de studerende havde opfattes spørgsmålet i 
spørgeskemaet og om de evt. kan mene fællesskabet på hele holdet eller med øvrige 
uddannelser, da alle de studerende laver projekter i grupper med andre studerende) 

Kommentarerne kunne indikere, at de studerende forstår spørgsmålet som at være 
isoleret fra studerende på de øvrige uddannelser. 

SN bemærker, at der er utilfredshed omkring det miljø, der findes til at understøtte 
det sociale samvær. Hvis der bliver ressourcer på et senere tidspunkt vil 
studienævnet understøtte at disse rammer forbedres. 

IDR TECHN KA Intet at bemærke 

SMERTE MA Intet at bemærke 

 

Ad 5. Studieordning for Sundhedsteknologi (Bach) 

Matematikkurserne på første år af uddannelsen ønskes ændret da studienævnet, som udbyder Lineær 
Algebra (1. sem) og Calculus (2. sem) har ændret i læringsmålene og indført et ’blokvalg’ på hvert 
kursusmodul. Ændringerne er et generelt ønske fra fagmiljøerne på en række uddannelser (herunder 
sundhedsteknologi) for at sikre en kobling af matematik til den specifikke faglighed. Læringsmålene for 
kursusmodulet på ST 3, som indeholder matematik vil derfor skulle ændres/justeres på et senere tidspunkt. 
Studienævnet er bekymret for implementeringen i skemaet for 1. og 2. sem. i forhold til fysisk placering og 
tidsforbrug ved transport og vil monitorere dette nært i fremtiden. 

LPH og JF fik studienævnets mandat til at godkende dette efter en afklaring med undervisningsansvarlige 
torsdag den 31.10. 

Ad 6. Studieordningen for Idrætsteknologi (KA) 

For at imødekomme problematikken omkring oprettelse af valgfag ved få studerende, er det blevet 
foreslået, at valgmodulerne gøres obligatoriske på 1. og 2. sem., hvorved der vil være 20 ECTS kurser, på 
disse semestre. Projekterne på 1. og 2. sem. reduceres dermed til 10 ECTS. For at opretholde valgfriheden 
beskrives et valgprojekt på 2. sem. 

De fire nuværende valgkurser på henholdsvis 1. og 2. semester ønskes gjort obligatoriske, således at der er 
20 ECTS kursusmoduler på disse semestre. Det er ønsket ud fra faglige hensyn fra underviserne. Det 
betyder at de nuværende projektmoduler på disse semestre reduceres til hver 10 ECTS og endvidere skal 
der skitseres yderligere er projekt på 2. semester således at kravet om valgfrihed er tilstede 

På næste studienævnsmøde præsenteres et konkret oplæg – deadline for inddatering i studieordningsbasen 
er godkendt udsat til den 22. november 2019.  

Studienævnet bad i den forbindelse om beskrivelse af, hvad der kan gøres for at facilitere overgangen fra 
projektmodul på 10 ECTS til 30 ECTS. 

Opfølgning: 

Punktet tages op igen på næste studienævnsmøde. 

Ad 7. Meddelelser 
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• Mundtlig orientering om samlæsning af Videnskabelig metode og formidling (KVT og MSK FYS)  
o Der er samlæsning i et kursus – næste år bør det overvejes at skemalægge undervisningen 

mere hensigtsmæssigt ligesom kurset næste år bør planlægges i samarbejde med 
semesterkoordinatorer og undervisere fra begge uddannelser. Det samme gør sig til dels 
gældende i forhold til PBL- kurset, men det løses også ved at projektet startes op tidligere i 
semestret end hidtil. 

• Mundtlig orientering om politik og udmøntning af bemanding til undervisning på SUND 
o Dokumentet angiver, at man som studerende hos AAU skal møde forskellige VIP i 

undervisning – dvs. adjunkter, lektorer og professorer og i nogle tilfælde D-VIP. Planen for 
bemanding skal være godkendt primo december og primo juni. Politikken sendes rundt til 
studienævnet til orientering. 

• Vejledning til prøveformer (bilag 7a) 
• Orientering om opsplitning af ingeniør-censorkorps (bilag 7b) 

o Ved opsplitningen lettes det administrative arbejde en smule. 
• AAU skal igennem institutionsakkreditering igen 2022, hvilket så småt er ved at blive sat i gang igen. 
• Der har været afholdt møde i aftagerpanelet for uddannelser under studienævnet. 

o Aftagerne påpegede, at det var svært at engagere sig i alle uddannelserne i så bredt et 
studienævn. Dette imødekommes ved at splitte studienævnet op – referatet fra dette 
aftagerpanelmødet tages med som meddelelse på næste møde. 

Opfølgning: 
Dokumentet Politik og udmøntning af bemanding sendes rundt til studienævnets medlemmer. 
 

Ad. 6 Eventuelt 

Der var intet til eventuelt. 

 
Næste møde afholdes den 14. oktober kl. 12.30 


