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Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam, Amalie Hahn Jensen, An-
ders Thastum Vedsted 
 
Studieadministrationen: Tobias Abell Nielsen, Helle Bønsøe, Damian Goldberg 
 

Dagsorden 
 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 

 
2. Sager   
2.1 Sager til behandling 
 
2.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet. 
 Spørgsmål til de enkelte afgørelser kan stilles på mødet i studienævnet. 

    
3.  Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen  
 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
 

c. Nyt fra studievejledningen 
 

d. Nyt fra Studieadministrationen  
 
4. Delegation af kompetencen til at træffe afgørelser i dispensationssa-

ger 
Til endelig godkendelse, jf. beslutning under punkt 6 på studienævnsmødet d. 
28. marts 2017. 
 

5. Kursusevaluering efterår 2016 
Der er indkommet evalueringsrapporter for kurser i E16 samt evalueringsnotater 
fra de kursusansvarlige. Det indkomne materiale behandles løbende og punktets 
bilag indeholder derfor ikke de samlede evalueringer for alle kurser.   
  
 Bilag 1a, 1b, 1c, 1d samt bilag 2a, 2b, 2c 
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6. Opdateringer i kursuskataloget for BA-kurser 

Indstilling fra kursusansvarlige Annelli Sandbæk. Godkendes forslaget af studie-
nævnet, bliver det efterfølgende tilføjet studieordningen og kursuskataloget. 

 
 Bilag 3 - Indstilling  
 
7. Status på aftagerpaneler 

Status på arbejdet med aftagerpanel efter input på studienævnsmødet d. 28. 
marts 2017. 

 
8. Studiemiljøundersøgelsen 

Studiemiljøundersøgelsen (SMU) er nu offentlig tilgængelig og vil blive drøftet 
på Health Uddannelsesforum d. 24. april samt på fakultetsledelsesmødet i juni.  

 
Bilag 4 – Studiemiljøundersøgelse  
er tilgængelig på: http://www.au.dk/studiemiljo/rapporter-2017/  
(FSV side 28-30) 

 
9. Eventuel tilretning af mødedatoer 

Forslag om ændring af datoerne for studienævnet møder i maj og juni samt fast-
læggelse af møder for restende af 2017.  

 
   Datoer for studienævnsmøder i 2017:  

• 17. januar (kl. 15.15 til 17.15)  
• 7. februar (kl. 15.15 til 17.15) 
• 28. marts (kl. 15.15 til 17.15) 
• 18. april (kl. 15.15 til 17.15)    
• 23. maj (kl. 14.00 til 16.00) 
• 20. juni (kl. 15.15 til 17.15)    

 
10. Eventuelt 
 

http://www.au.dk/studiemiljo/rapporter-2017/
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