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Studienævnets medlemmer: 
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John Klausen (VIP-repræsentant) 
Mie Engen (VIP-repræsentant) 
Berith Heien (VIP-repræsentant) 
Jakob Hedegaard Kristiansen (studenterrepræsentant) 
Tanja Dybdal Bernhard (studenterrepræsentant)  
Mai-Britt Mikkelsen (studenterrepræsentant) 
Maryan Mohamed Shire (studenterrepræsentant) 
Henriette Magdalene Lundal Sørensen (studenter studievejleder – observatør) 
 

Dagsorden:  

 

08.00-08.30 Morgenmad 

08.30-09.15 Studienævnet i en Coronatid 

1: Tilbagemeldinger fra studerende – herunder sommerens eksamener. 

  2: Orientering om status på undervisning E2020 (Bilag: Aktuelle skemaer) 

Grundet krav om fysisk afstand for at forebygge smitte med Corona har 

undervisningsskemaerne været forsinket. Drøftelse af status, konsekvenser og 

opmærksomhedspunkter. 

Kort pause 

09.30-10.30 3: Studieordning 2021. (Bilag: Studieordning og modulbeskrivelser 2020 til revision, 

Eksempler på PBL-beskrivelser M4, 5, 9, 10C og 10D): Drøftelse og indstilling: Skal PBL-

beskrivelser i studieordning og modulbeskrivelser revideres, eller er de eksisterende 

tilstrækkelige? Status øvrige revisioner: særlige forhold vedr. reeksamen og Modul 3-prøve. 

4: Valgmoduler – evalueringer og revisioner (Bilag: Udkast til studienævnets indstilling 

til evaluering og revision): Valgmodulerne har løbende været drøftet i studienævnet forår 

2020. Modulkoordinatorerne tager fat i evaluering og revision august 2020. Studienævnet 

bedes drøfte og godkende udkast til indstilling om evaluering og revision med evt. rettelser og 

kommentarer, så det kan sendes til koordinatorer/teams. 

10.30-11.00 5: Det nye studienævn  

Fælles drøftelse om studienævnets funktion og praksis. Herunder kort oplæg ved MAN om 

organisatoriske forandringer på AAU, fakultet og institut, der præger studienævnet.  

 11.00-12.00 6: Fremtidsværksted – udviklinger og erfaringer og de kommende års arbejde 

Kort oplæg ved MAN om væsentlige udviklingstiltag på uddannelsen i sidste 

studienævnsperiode/de sidste tre år. Først kigger vi tilbage og drøfter, hvilke faglige 

udviklinger og processer er vi lykkedes med, og hvad har været vanskeligt? Derefter kigger vi 

frem: Hvilke udviklinger og processer skal vi sætte i gang og styrke i de kommende år?  

12.00-13.00 Frokost 

13.00-14.00  På rundtur i Zoo med guide 

14.00-14.15 Kaffe 

14.15-15.15 7: Fremtidsværksted fortsat 

Hvilke udviklinger og processer skal vi sætte i gang og styrke i de kommende år? Studienævnet 

formulerer om muligt områder, som kan formidles og arbejdes videre med. 

15.15-15.30 8: Opsamling og afslutning på dagen  

 


