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Deltagere studerende: Christian Hoe, Sofie Holmbjerg Bangsgaard, Amanda Sand-
bæk og Ulisa Jeyaratnam 
 
Observatører: Studenterstudievejledningen 
 
Studieadministrationen: Helle Bønnesøe Nielsen, Tobias Abell Nielsen 
 

Dagsorden 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
 
 
2. Artikeludkast som selvstændig opgave 

Beslutningspunkt.  
 
En kandidatstuderende ønsker at skrive en artikel på basis af sit bachelorprojekt 
og ønsker dette godkendt som en selvstændig opgave (10 ECTS). Studieleder øn-
sker en principiel drøftelse af hvorvidt og under hvilke rammer dette at skrive 
(eller mere præcist at lave et udkast til) en artikel på basis af en bacheloropgave 
kan udgøre en studieaktivitet. 
 

 
3. Sager   
3.1 Sager til behandling 

 
Sag 1 - Forhåndsgodkendelse  
Sag 2 - Ansøgning om merit  
Sag 3 - Ansøgning om udsættelse af maximal studietid  
Sag 4 - Afmelding speciale 
Sag 5 - Forhåndsgodkendelse Sundhedspolitik (…) AU F17   
Sag 6 - Afmelding bindende tilmeldinger + ny maksimal studietid 
Sag 7 - Forhåndsgodkendelse Sport og etik AU F17 
Sag 8 - Forhåndsgodkendelse Vurdering (…) + Udfordringer (…) AU F17  
Sag 9 - Forhåndsgodkendelse Vurdering (…) + Udfordringer (…) AU F17  
Sag 10 - Forhåndsgodkendelse af fag på SDU F17  

 
3.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet. 
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 Spørgsmål til de enkelte afgørelser kan stilles på mødet i studienævnet. 
 

Bilag 1 – Sagsoverblik -sager siden sidst  
 

 
4.  Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 
i. Uddannelsesevaluering (5-års) 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
i. Næstformand 

ii. Arbejdsgruppe 
c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 
d. Nyt fra Studieadministrationen 

 
  
5. Spørgeskemaet til studiemiljøundersøgelsen 

Orienteringspunkt.  
 

Studienævnet takkes for dets input i forbindelse med kommenteringen af spør-
geskemaet til studiemiljøundersøgelsen. Udvalget for uddannelse (UFU) har nu 
vedtaget de endelige spørgsmål. Undersøgelsen gennemføres fra 24. oktober til 
25. november. 

 
Bilag 2 - SMU-Spørgeskema vedtaget af UFU 20.09.16 

 
 
6. Valg 2016 

Orienteringspunkt.  
 
Valget 2016 er nu skudt i gang med offentliggørelse af valgcirkulære og tidsplan, 
som findes på www.au.dk/valg. Valgsekretariatet vil i den forbindelse gerne gøre 
opmærksom på, at det snart er tid til at opstille kandidater til bestyrelsen, aka-
demisk råd, studienævn og ph.d. udvalg. 

 
Bilag 3 - Brev til institutledere m m _dk 
Bilag 4 - StemmePP - nyt format2016 
 

 
7. Valgfag 

Koordinering.  
 
På baggrund af input fra arbejdsgruppen om valgfag samt med inspiration til 
tidsplan fra anden uddannelse ses nærmere på den kommende koordinering af 
valgfag 
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Bilag 5 - Tidsplan for valgfag i kursuskataloget frem mod tilmeldingsperio-
den  

 
 
8. Sagsbehandling af barsel 

Orientering.  
 
Papiret vedr. håndtering af barsel under FDR II-regelsættet blev vel modtaget og 
nikket til på Uddannelsesforum. Det betyder at vi nu kan begynde at sagsbe-
handle efter de principper. Det understreges at barsel er lig med usædvanlige 
forhold og med den baggrund kan samme principielle tilgang bruges i sagsbe-
handlingen ift. andre typer af usædvanlige forhold med henvisning til den nu 
godkendte vejledende retningslinje for barsel. 
 
Bilag 6 - Barsel - Fremdrift II 
 

 
9. Evt. 
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