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Studienævn for Sundhed og Teknologi 
 

Niels Jernes Vej 12, A5  
9220  Aalborg Ø 
Tlf. 9940 8008 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/ 

 
 

 
Indkaldelse til studienævnsmøde 28. september 2022 kl. 12.30-15.30 
 
Sted: FRB7D lokale D3-209 
 
SN medlemmer: Erika Spaich (EGS) 

Johannes Struijk (JJS) 
Steffan Wittrup McPhee Christensen (SWMC) 

 Steffen Frahm (KSF) 
 Amin Said Hamad Indayare (ASI) (ST5 BA) 

Aparna Banerjee (ABA) (ST5 BA) 
Frederik Fruergaard Jensen (FFJ) (ST3 BA) 
Katja Møller Jensen (KMJ) (ST1 KA) 

 
Observatører: Louise Pape-Haugaard (LPH), Vice-institutleder og studieleder,  
 Sune Jensen (SMJ), SUND studievejledning,  
 Louise Juvoll Madsen (LJM), kvalitetsmedarbejder 
 Susanne Kragelund Hansen (SKH) 
    
Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra SN møde 300822 
3. Godkendelse af principper for eksamensplanlægning F23 
4. Drøftelse af politik for gruppedannelse 
5. Orientering om valg til studienævn 
6. Meddelelser  
7. Eventuelt  
   
Punkter til behandling for lukkede døre: 
8. Merit, dispensationer og klager  

 
Links: semesterbeskrivelser, semestergruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets årshjul



Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden vedtages med eventuelle ændringer. 
 
Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Referatet fra seneste møde godkendes med eventuelle ændringer. 
 
Bilag:  Referat fra møde 30. august 2022 
 
Ad 3. Godkendelse af principper for eksamensplanlægning F23 
Studienævnet forventes at godkende principperne da der ikke er ændringer siden sidste semester. HRE deltager i 
punktet. 
 
Bilag: proces og principper for eksamensplanlægning 
 
Ad 4. Drøftelse af politik for gruppedannelse 
Studienævnet drøfter politikken og laver en indstilling om eventuelle tilpasninger til studieleder. 
 
Bilag:  Gruppedannelsespolitik 
 
Ad 5. Orientering om valg til studienævn 
Der er valg blandt studerende til kollektive organer på AAU – herunder studienævn. 
  
Studiemiljørådet opfordrer kraftigt til, at Valgsekretariatet og alle øvrige involverede i valget er særligt 
opmærksomme på at få studerende til at stille op til de organer, hvor der viser sig at være problemer med at 
rekruttere studerende op til opstillingsperiodens udløb. Det er uhensigtsmæssigt med ubesatte pladser og dermed 
uligevægt i organerne i forhold til studenterrepræsentationen. Vær opmærksom på, at ubesatte pladser til 
studerende forbliver ubesatte i resten af valgperioden dvs. frem til 31. januar 2024.   
 
Bilag:  Tidsplan  

Samlet oversigt over valgte organer 
 
 
Ad 6. Meddelelser 

 
• Mødereferater mv. på ny hjemmeside – uden AAU-login 
• Ny Eksamensordning for prøver ved AAU version med track changes findes i bilagsmappen i teams 
• Nye Fælles regler for tilmelding til undervisning og prøver ved AAU 

 

https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/for-studerende-og-undervisere#gruppedannelse
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/for-studerende-og-undervisere/studienaevn/studienaevn-for-sundhed-og-teknologi
https://www.studieservice.aau.dk/eksamen/#516139

