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Referat af studienævnsmøde den 26. september 2018
Til stede: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Clara Wolf (CW), Christian Troels Rohr
Olsen (CRO), Freja Cæcilie Hegaard Gabrielsson (FHG), Kathrine Vognsen (KV), Inger-marie Brun
(IMB) og referent Mette Hvillum (MH).
Afbud: Betina Elling (BE), Nikolaj Stegeager (NS)
SN = studienævnet
SO = studieordning
STÅ = studenterårsværk

1. Godkendelse af dagsorden
o Dagsorden blev godkendt uden yderligere punkter.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
a. Referatet blev godkendt med en enkelt kommentar. I forlængelse af pkt. 3. b jf. referatet fra
d. 29/8 ”Dispensationsansøgning vedr. praksisophold på 9. semester”
Den studerende som fik dispensation til ikke at have et praksisophold, har nu i mellemtiden
alligevel fundet en praksisplads hos Blå Kors i Hobro.
3. Dispensation og merit
b. Gennemgang af behandlede meritter / dispensationer foretaget udenfor SN møderne
(MH)
MH gennemgik dispensationerne. Ingen kommentar hertil.
c. Dispensationsansøgning vedr. manglende deltagelse på 1. års prøve
o Den studerende har søgt dispensation, grundet manglende deltagelse i prøver på 1. og
2. semester. Den studerende søger dispensation til at forblive på uddannelsen og
begrunder den manglende deltagelse med sygdom. Dette dokumenteres med en
lægeerklæring. SN skal vurdere om denne lægeerklæring kan ligge til grund for
dispensationen:
Der kan ikke gives en dispensation på grundlag af medsendte lægeerklæring, da den
er mangelfuld. Den studerende skal få yderligere dokumentation på sygdom, hvor det
er egen læge der konstaterer sygdom og dette har gjort at den studerende ikke har
været studieaktiv. På den nuværende lægeerklæring lyder det, at det er den
studerende der fortæller lægen at vedkommende har været syg og det er dermed ikke
en vurdering lægen har foretaget
MH skriver til den studerende. *Note: denne studerende har efterfølgende meldt sig
ud.
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4. Høringer og information fra fakultet, skole mv.
o Skolen nedlægges pr. 1. oktober 2018. Dog bibeholdes instituttets studieleder samt
skolesekretær, dog i en anden form.
5. SurveyXact og slutevalueringer for foråret 2018. Evalueringer vedhæftet
a. Gennemgang af evalueringerne for hvert semester med udgangspunkt i HJB’ s
opsummering.
Et separat referat udarbejdes og lægges på hjemmesiden learning.aau.dk
b. Evalueringspraksis
Der er i undervisningsgruppen en ide om, hvordan praksis i forhold til tilbagemelding på
evaluereringerne skal være til de modulansvarlige /underviserne. Pt. informerer MZ, når der
er noget i SurveyXact evalueringerne de enkelte undervisere skal vide noget om.
Nogle undervisere vil dog gerne selv have tilsendt evalueringerne til gennemgang og nogle
undervisere har ikke dette behov.
Hvordan kan vi som SN imødekomme alles behov?
Et forslag kan være at de modulansvarlige får tilsendt evalueringen for modulet de er
ansvarlige for, hvis det efterspørges. Dog skal denne procedure godkendes af
undervisergruppen. MZ vender forslaget med HJB og efterfølgende på et undervisermøde,
så der kan blive enighed blandt undervisergruppen omkring den fremtidige procedure.

6. Begyndende snak om forårets moduler
o Hvordan skal undervisningsopgaverne løftes til foråret 2018?
MZ kommer med nogle forslag og kommentar hertil og der er dialog omkring det med de
studerende.
7. Studiemiljø (fast punkt)
a. Fagligt forum v/ studienævnets studentermedlemmer
o Dato for fagligt forum er endnu ikke på plads, men det forventes at der kommer et fagligt
forum til slut oktober.
8. Studiets økonomi (fast punkt)
o Udkast til STÅ prognose samt midler til driften for 2019 er udarbejdet.
9. Eventuelt
o Intet til dette punkt
Mvh
Mette Hvillum
Studienævnssekretær
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