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Møde i studienævnet for MBU 

Tirsdag den 11. maj 2021 

MS Teams  

Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Lis Vestergaard Carlsen  
Telefon: 99407333 
Email:  lic@id.aau.dk 
 
Dato: 11-05-2021 
Sagsnr.: 2021-017-01616 

 

 

Deltagere: Mie Engen, Anne Görlich, Anne-Kirstine Mølholt, Hanne Hartoft, Mohamad Hassan (studerende) 

 

Afbud: Klik eller tryk her for at skrive afbud fra faste medlemmer/deltagere. 

Øvrige deltagere: Lis Vestergaard Carlsen (referent) 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Det indstilles at studienævnet godkender dagsorden og referat 

- Bilag referat fra studienævnsmøde d. 02.02.2021 

Opfølgning  

… 

2. Lektionsplaner 

Lektionsplaner for efteråret. Studienævnet bedes drøfte og tage stilling til godkendelse af efterårets undervisningsplan 
(bilag: lektionsplan for 1. og 3. semester, E2021). Semesterbeskrivelser godkendes på næste studienævnsmøde.  

Opfølgning 

… 

3. Rammer for planlægning af foråret 2022 

Rammer for planlægning, forår 2022 (vedhæftet) - Til drøftelse og godkendelse  

Bilag: Rammer planlægning 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

… 

4. Normkatalog – til godkendelse 

Normkatalog (vedhæftet): Der er indført en ændring på 3. semester, hvor de studerende nu kan skrive sam-
men, hvis de er fra samme organisation. Til godkendelse 

Bilag: Normkatalog 
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

… 

5. Tydeliggørelse af rammer for vejledning 

Tydeliggørelse af rammer for vejledning  
Semesterbeskrivelserne indeholder ikke beskrivelser af timerammen for vejledning, og de studerende ved derfor ikke, 
hvad de kan forvente af vejlederen, ligesom det er utydeligt for den enkelte vejleder, ca. hvor mange konfrontationstimer, 
normen lægger op til. Studienævnet bedes drøfte forslaget til tydeliggørelse af rammer for vejledning (se bilag, tekst til 
semesterbeskrivelser og normer vejledning, MBU) 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

… 

6. Studieordningsændringer 
Studieordningsændringer.  
Fakultetet har igangsat indarbejdelsen af digitale læringsmål i studieordningerne. Fristen for indlevering af ændrede stu-
dieordninger til prodekanen er den 15. oktober 2021. Vi skal derfor i gang med en proces, hvor vi indarbejder digitale 
læringsmål, hvor det er relevant. I forbindelse med dette arbejde lægges der op til også at lave generelle studieordnings-
ændringer, hvor det er relevant. Studieordningen for MBU i Kbh. er fx forskellig fra den i Aalborg, og det skal ændres. 
Derudover har semesterteamet på 3. semester ønsket ændringer af læringsmål og fagfeltsbeskrivelser på semestret.  

Studienævnet bedes forholde sig til og drøfte de foreslåede ændringer til studieordningen. SNF foreslår, at studieordnin-
gen og de foreslåede ændringer derefter sendes i høring hos semesterkoordinatorer og fagfeltsanvarlige (bilag: studie-
ordning med forslag til ændringer, tidsplan revidering studieordninger.  

Opfølgning  

… 

7. Eventuelt 

 


