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Indkaldelse til studienævnsmøde 1. november 2022 kl. 9.00-12.00 
 
Sted: NJV 12 A6-104 
 
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 
 Bertil Christian Pløen Sivertsson (BCS) 
    
Sekretær: Susanne Kragelund Hansen (SKH) 
 Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra SN møde 280922 
3. Behandling af evalueringer af uddannelsesforløb 
4. Behandling af semesterkoordinators evalueringsrapporter F22 inkl. evalueringer med studerende 
5. Indstilling af Årets Underviser 
6. Orientering om forsinkede studerende 
7. Orientering om status på revision af ST studieordninger 
8. Meddelelser  
9. Eventuelt  
   
Punkter til behandling for lukkede døre: 
10. 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 28. september 2022 
 
Ad 3. Behandling af evalueringer af uddannelsesforløb 
Semesterkoordinatorrapporterne er endnu ikke indsamlet men uddannelsesevalueringerne for afsluttende 
semestre, som er lavet samtidig med semesterevalueringerne, gennemgås. 
 
På næste møde behandles semesterevalueringer og semesterkoordinators evalueringsrapporter. 
 
Bilag:  Uddannelsesevalueringer 
 
 
Ad 4. Behandling af semesterkoordinators evalueringsrapporter F22 inkl. evalueringer med studerende 
Studienævnet behandler og godkender følgende semesterkoordinatorrapporter. Alle rapporter inkl. dem som ikke 
er nævnt, ligger som bilag, og formanden behandler dem alle. Studienævnets input er velkomne til alle rapporter, 
men forventes til de nedenstående. 
 
Semester: Tovholder: Studerende: 
ST 2 BA  SWMC  APA 
ST 4 BA  EGS  KMJ 
KVT2  JJS  FFJ 
 
Semesterkoordinatorrapporter for MSK FYS 2 og MSK FYS 4 blev indkaldt for sent og foreligger først til mødet den 
22.11. 
 
Under dette punkt behandles også evalueringer med studerende (Survey Xact rapporter). 
 
Bilag:  Semesterkoordinatorrapporter og evalueringer med studerende 
 
Ad 5. Indstilling af Årets Underviser 
De studerende i studienævnet har indstillet årets underviser for studienævnet og præsenterer indstillingen på 
mødet.  
 
Ad 6. Orientering om forsinkede studerende 
 
Rød kategori – mere end 15 ECTS forsinket ift. normeret studietid 
 
Sundhedsteknologi – 7 studerende, hvoraf vi allerede er i kontakt med 6 – vi har sendt mail med tilbud om særlig 
vejledning ved studienævnsformand til 1 studerende 
 
Klinisk videnskab og teknologi – 6 studerende hvoraf vi allerede er i kontakt med 3 – vi har sendt mail med tilbud 
om særlig vejledning ved studienævnsformand til 3 studerende. 
 
Gul kategori – mellem 5 og 15 ECTS forsinket ift. normeret studietid 
 
Sundhedsteknologi - 12 studerende hvoraf vi allerede er i kontakt med 2 – vi har sendt mail med tilbud om 
studievejledning til 10 studerende. 
 
Klinisk videnskab og teknologi – 1 studerende som vi allerede er i kontakt med – derfor har ingen fået mail med 
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tilbud om vejledning. 
 
Ad 7. Orientering om status på revision af ST studieordninger 
JJS orienterer om status for arbejdet. 
 
Ad 8. Meddelelser 

 
• Studenterarbejdspladser i flytteperioden – studieleder orienterer 


