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Indkaldelse til studienævnsmøde 28. oktober 2020 kl. 12.30-15.30 
 
Sted: FRB7D lokale D2-106 
 
SN medlemmer: Erika Spaich (EGS) 

Louise Bilenberg Pape-Haugaard (LPH) 
Johannes Struijk (JJS) 
Steffan Wittrup Christensen (SWMC) 

 Nicklas Fleischer (NFL) (ST5 BA) 
 Tobias Brinkmann Duncker (TBD) (ST3 KA) 
 Trine Hagelskær Ebbesen (THE) (ST5 BA) 
 Katja Møller Jensen (KMJ) (ST3 BA) 

 
Observatører: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
 Mille Andersen (MIA), (KVT3) 
    
SUND studievejledning: Maria von Påhlman, Camilla Thomsen, Astrid Aaen Springborg, Nitharsana 

Nagendram 
 

Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat 
3. Godkendelse af konsekvensrettelse af matematik-modul til ST studieordning (LPH/JJS) 
4. Behandling af semesterkoordinators evalueringsrapport sammen med semesterevalueringer 
5. Behandling af nedsættelse af udvalg til revision af MSK FYS studieordning  
6. Præsentation af foreløbige handlingsplaner for master i tværfaglig smertevidenskab (LPH) 
7. Indstilling af Årets Underviser (TBD) 
8. Meddelelser  
9. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
10. Godkendelse af revideret dokument med praksis for behandling af dispensationssager  
11. Behandling af principielle sager (ST KA og ST BA) samt tilbagemelding på sag fra sidst 

 
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/813/813878_aarshjul-sn-s-og-t-2020_godkendt.pdf


Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
 
Bilag: referat fra studienævnsmøde 24. september 2020. 
 
Ad 3. Godkendelse af konsekvensrettelse af matematik-modul til ST studieordning (LPH/JJS) 
I den skriftlige behandling af forslaget er der kommet indsigelser på titelændringen af modulet. Der er dermed to 
forskellige titler i spil ud over den originale titel: 

- Anvendt Matematik (forslag 1) 
- Sensorteknologi og anvendt matematik (forslag 2) 
- Sensorteknologi og -modeller (original titel)  

Vi skal derfor tage stilling til den fremtidige titel på modulet inden revision sendes videre i systemet. 
 
Bilag: Forslag til ændringer for matematik på 3. sem. ST BA 
 
Ad 4. Behandling af semesterkoordinators evalueringsrapport sammen med semesterevalueringer 
Resultaterne af semesterevalueringen er nu samlet i semester-evaluerings-rapporter og behandles enkeltvis. 
Indstillingerne udarbejdes på baggrund af de foreslåede kriterier og har fokus på om semester-koordinator-
rapporterne opsummerer alle væsentlige forhold ift. kvalitetssikring af undervisningen og om evalueringerne giver 
anledning til ønske om nærmere undersøgelse og/eller diskussion i studienævnet. 
Tovholdere er som følger: 
 

Uddannelse VIP-tovholder Studenter-
tovholder 

MSK FYS LPH NFL 
MA i smerte LPH TBD 
ST BA JJS KMJ 
ST KA EGS TBD 
KVT KA SWC THE 

 
Studienævnet beslutter på baggrund af indstilling fra tovholder for hver semester-koordinator-evaluerings-
rapport, hvorvidt de kan godkendes med udgangspunkt i om relevante forhold fra de studerendes evaluering af 
semesteret er behandlet, samt om der er forhold, som studienævnet skal følge op på ud over det semester-
koordinator tager ansvar for. Godkendte rapporter offentliggøres på 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/ efter 
mødet. 
 
Bilag: 

• skabelon til tovholders indstilling til studienævnet 
• de studerendes evaluering af semesteret (SurveyXact)  
• semesterkoordinatorers evalueringsrapporter  
• semester- og styringsgruppemødereferater 

 
Ad 5. Behandling af nedsættelse af udvalg til revision af MSK FYS studieordning  
I forbindelse med den omfattende evalueringsrapport vedr. MSK FYS 2. semester har semesterkoordinator 
foreslået at der allerede nu igangsættes et arbejde med revision af studieordningen. Studienævnet kan udpege 
tovholder fra SN til dette udvalg, de øvrige deltagere i et udvalg skal identificeres sammen med vice-institutleder.  
 
Ad 6. Præsentation af foreløbige handlingsplaner for smertemaster (LPH) 
LPH præsenterer de væsentlige punkter fra møde om den foreløbige handlingsplan for master i tværfaglig 
smertevidenskab og disse behandles og godkendes efterfølgende via mail.  
 

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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Ad 7. Indstilling af Årets Underviser (TBD) 
De studerende har i år iværksat en ny proces i forhold til at få nomineringer til indstillingen til Årets Underviser. 
Dette har resulteret i mange nomineringer, men de studerende har udvalgt en underviser som de vil indstille til 
prisen. TBD præsenterer dette på mødet.  
 
Ad 8. Meddelelser  

• Den reviderede studieordning til kursusmodulet ”Videnskabelige metoder og formidling” er godkendt og 
klar videre behandling  

• Semesterbeskrivelser skal igen indeholde detaljerede beskrivelser af eksamen, så det er muligt for 
studienævnet at vurdere hvordan eksamensform og undervisningsform harmonerer samt hvordan 
læringsmålene udprøves til eksamen.  

 
Ad 9. Eventuelt 

• Der er valg til de studerendes pladser i studienævnet – opstilling foregår indtil den 28. oktober 
• Studienævnet skal beslutte om studievejlederne må deltage i mødet under ”lukkede punkter” 

 
Lukket dagsorden 
 
Ad 10. Godkendelse af revideret dokument med praksis for behandling af dispensationssager 
Herunder hvordan ansøgninger om ekstraordinære reeksamener i utakt skal behandles (fx ved overgang til 
kandidat).  
 
Bilag: Studienævnets praksis for behandling af dispensationsansøgninger – med track changes 
 
Ad 11. Behandling af principielle sager (ST KA og ST BA) samt tilbagemelding på sag fra sidst 
Præsentation af sager som studienævnet bedes give input til. 
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