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Indkaldelse til studienævnsmøde 26. februar 2019 kl. 12.30-15.30 
 
Niels Jernes Vej 12A, lokale 5-006 
 
SN medlemmer: Pia Elberg (formand) (PBE) 

Xenia Jørgensen Uth, (næstformand) (XJU) (ST) 
Erika Spaich (ES) 
Lars Domino Østergaard (LDO) 
Charlotte Overgaard (CO) 
Louise Bilenberg Pape-Haugaard (LPH) 
Jesper Franch (JF) 
Stine Bjerringgaard Rasmussen (SBR) (KVT) 
Sidsel Krogh Rasmussen (SKR) (IDR) 

 Lise Sundgaard Reimer (LSR) (ST) 
 Nicklas Fleischer (NFL) (ST) 
 Nanna Skafte Damgaard (NSD) (FSV) 

 
Observatører: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
 
Decentrale studievejledere: Morten Krogh, Kristina Thorsteinsson, Pernille Horsted Kjær, Camilla Thomsen, 

Nicolaj Andersen 
 

Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra seneste møde  
3. Godkendelse af forretningsorden 
4. Konstituering af studienævn inkl. valg af formand og næstformand efter nyvalg 
5. Behandling af begrundelser for frafald 
6. Diskussion af PBL og progression i studieordninger 
7. Beslutning vedr. udbud af valgfag til KVT 
8. Behandling af censorformandskabets årsrapport – censorkorps for Idræt 
9. Fremlæggelse af plan for arbejdet med idrætsstudieordninger 
10. Meddelelser  
11. Godkendelse af årshjul 2019 
12. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
13. Merit, dispensationer og klager 

 
Links: semesterbeskrivelser, semester- og styringsgruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets årshjul

http://www.smh.aau.dk/
http://www.smh.aau.dk/Info-om-SMH-og-studienaevn/Semesterbeskrivelser/
http://www.smh.aau.dk/Info-om-SMH-og-studienaevn/Kvalitetssikring+og+udvikling/Evalueringer/
http://www.smh.aau.dk/Eksamen+p%C3%A5+SMH/
https://www.smh.aau.dk/digitalAssets/372/372568_aarshjul-sn-sti-2018_140218_godkendt.pdf


 
Ad 3. Godkendelse af forretningsorden 
 
Bilag 4a – Udkast til forretningsorden 2019 
 
Ad 4. Konstituering af studienævn inkl. valg af formand og næstformand efter nyvalg 
 
Ad 5. Behandling af begrundelser for frafald 

 
• Bilag vedr. Udmeldelsesbegrundelser til orientering 

Bilag 5a – excel-ark med begrundelser for udmelding  
 
Ad 6. Diskussion af PBL og progression i studieordninger 
Oplæg eftersendes i form af mail. 
 
Ad 7. Beslutning vedr. udbud af valgfag til KVT 
2 af de nuværende 4 valgfag ændres pga. ny studieordning for kandidatuddannelsen i Sundhedsteknologi. Der er 
derfor behov for at studienævnet anbefaler andre mulige, relevante valgfag. Et forslag er: Interoperabilitet i 
kliniske informationssystemer. Studienævnet opfordres til at overveje mulige forslag inden mødet.  
 
Ad 8. Behandling af censorformandskabets årsrapport – censorkorps for Idræt 
 
Bilag 8a – årsrapport fra censorformandsskabet for censorkorps for Idræt 
 
Ad 9. Fremlæggelse af plan for arbejdet med idrætsstudieordninger 
Tovholderne for de to arbejdsgrupper (LDØ og JF) fremlægger plan og status for arbejdet med 
idrætsstudieordningerne. 
 
Bilag 9a – Plan for proces for arbejdet med studieordninger 
 
Ad 10. Meddelelser 

• Status for selvevaluering for Idræt, Idrætsteknologi og FSV 
 

• Indstilling af Årets Underviser jf. procedure 
For at sikre at undervisere/vejleder i forårssemestre også kommer i betragtning til indstilling til Årets 
Underviser skydes processen i gang allerede nu. De studerende i studienævnet starter op med at skabe 
awareness om prisen og at de vil indsamle indstillinger fra deres medstuderende. 

 
Jeg linker til regelsættet, side 3 er en vejledning til de studerende (Bilag 1: Kriterier til brug for indstilling af 
undervisere til ”Årets Underviser”) 
Studienævnet kan kun indstille 1 person til Årets Underviser. 
Regelsæt: https://www.sundhedsvidenskab.aau.dk/digitalAssets/403/403862_aaretsunderviser_sund.pdf   
 

• Orientering om problemer med ITX FLEX ved vintereksamen 
Bilag 10a – Mail fra Studiesystemer og Studielegalitet med orientering 
 

• Bilag 10b - Referat fra møde med idrætsstuderende på 5. sem. BA samt bilag 10c - tilbagemeldinger fra 
studerende (bilag sendes mødeindkaldelse) 

 
• Bilag 10d – Referat fra studierådsmøde 300119  

 
Ad 5. Godkendelse af årshjul 2019 
På baggrund af forventningsafstemning lægges op til godkendelse af årshjul for 2019 
 

https://moduler.aau.dk/course/2019-2020/STIST18K1_5?lang=da-DK
https://moduler.aau.dk/course/2019-2020/STIST18K1_5?lang=da-DK
https://www.sundhedsvidenskab.aau.dk/digitalAssets/403/403862_aaretsunderviser_sund.pdf


3 

 

 

Bilag 5a – Udkast til årshjul 2019 
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