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Indkaldelse til studienævnsmøde 15. februar 2022 kl. 12.30-15.30 
 
Sted: Fredrik Bajers Vej 7D, D3-209 
 
SN medlemmer: Erika Spaich (EGS) 

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

 Steffen Frahm (KSF) 
 Amin Said Hamad Indayare (ASI) (ST4 BA) 

Aparna Banerjee (ABA) (ST4 BA) 
Frederik Fruergaard Jensen (FFJ) (ST2 BA) 
Katja Møller Jensen (KMJ) (ST6 BA) 

 
Observatører: Louise Pape-Haugaard (LPH), Vice-institutleder og studieleder,  
 Sune Jensen (SMJ), SUND studievejledning,  
 Heidi Ejlersen (HRE), eksamensplanlægger 
   
Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Konstituering af studienævn inkl. valg af næstformand 
2. Godkendelse af dagsorden  
3. Godkendelse af referat fra SN møde 280122 
4. Godkendelse af principper for eksamensplanlægning 
5. Input til session ved Lærings Dag 2022 v. Patrik Telléus 
6. Godkendelse af forretningsorden 2022 
7. Godkendelse af årsplan 2022 
8. Igangsætte proces for Årets Underviser 2022 
9. Forventningsafstemning 
10. Meddelelser  
11. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
12. Merit, dispensationer og klager  

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

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/
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/994/994664_aarsplan-sn-s-og-t-2021_godkendt.pdf


Ad 1. Konstituering af studienævn inkl. valg af næstformand 
Studienævnet skal konstituere sig med valg af næstformand. 
 
Ad 2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden vedtages med eventuelle ændringer. 
 
Ad 3. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Referatet fra seneste møde godkendes med eventuelle ændringer. 
 
Bilag – referat fra møde 28. januar 2022 
 
Ad 4. Godkendelse af principper for eksamensplanlægning 
HRE deltager i dette punkt for at besvare eventuelle spørgsmål til den nye version af principper for 
eksamensplanlægning. 
 
Bilag – Principper for eksamensplanlægning med ”track changes” 
 
Ad 5. Input til session ved Læringens Dag 2022 
Som del af planlægningen for Læringens Dag 2022, er Patrik Telléus ved at udarbejde en session om studerendes 
forventninger til og opfattelse af universitetet og universitets undervisere. Han ønsker en samtale med x antal 
studerende om nogle udvalgte emner. Vores studerende har for nylig udvalgt ’årets undervisere’ og er ved at lave 
diverse evalueringer af deres semester. Det kvalificerer dem til at samtale om deres kriterier og forestillinger.  
 
Patrik ønsker at orientere studienævnet om dette samt input til, hvordan han kan komme i kontakt til relevante 
studerende. 
 
Ad 6. Godkendelse af forretningsorden 
Forretningsorden blev senest revideret i juni 2021 og er kun tilrettet med nyt årstal. Studienævnet skal tage stilling 
til om der skal ændres noget til 2022. 
 
Bilag – Forretningsorden 2022 i udkast 
 
Ad 7. Godkendelse af årsplan 
Studienævnet skal tage stilling til om udkast til årsplan kan godkendes - herunder drøftes ønsker til emner til 
studienævnsseminar i august. 
 
Bilag – Årsplan for møder i 2022 i udkast 
 
Ad 8. Igangsætte proces for Årets Underviser 2022 
De studerende i studienævnet igangsætter i samarbejde med de studerende i de to øvrige studienævn på SUND 
proces for indsamling af indstillinger blandt forårets undervisere. 
 
Bilag –  Proces for udpegning af Årets Underviser 
 Kriterier for udvælgelse af Årets Underviser 
 
Ad 9. Forventningsafstemning 
Studienævnet drøfter forventninger til 2022. 
 

https://www.kompetenceudvikling.aau.dk/vip-kompetencer/laeringensdag
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