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Dagsorden 
 

 
 
1. Godkendelse af referat og 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 (Sager 

siden sidst).  
    

3.  Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen  

• Insight – gruppearbejde 
• Statusmøde 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
c. Nyt fra studievejledningen 

• Præsentation af årsrapport ved Mia (Bilag 1 –til orientering) 
I studievejledningerne på tværs af AU samles hvert år op på, hvor 
mange og hvilke henvendelser vi får fra studerende. I år er fjerde år i 
træk, hvor der er så gode data, at vi det fortælle noget om udviklin-
gen, ligesom der kan identificeres klare mønstre i, hvordan og hvor-
når de studerende søger studievejledning. 

d. Nyt fra Studieadministrationen  
 
4. Studieordingsrevision (BA og KA) 

4.a. Studieordningen til Bacheloruddannelsen er planlagt til start 2018. For 
at realisere dette fremlægges følgende til beslutning i studienævnet: 

• Input fra institutledelse (Bilag 2a) 
• Plan for den konkrete implementering (Bilag 2b) 
• Nedlæggelse af arbejdsgruppe og overdragelse til studienævnet   
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4.b. Studieordningen til kandidatuddannelsen bliver en del af visionsproces-
sen på uddannelsen. I den forbindelse bedes studienævnet afklare hvem der 
er kernepersoner i drøftelse af KA-profilen.    

   
5. Kursusevaluering efterår 2016 

Der er indkommet evalueringsrapporter for kurser i E16 samt evalueringsnotater 
de resterende kursusansvarlige. Dele af materialet blev behandlet på studie-
nævnsmøderne d. 18. april og 15. maj. Nu fremlægges det resterende evalue-
ringsmateriale til studienævnets drøftelse (Bilag 3 – til drøftelse). Til behandling 
e følgende kurser:  
• Sundhedspædagogik og kommunikation  
• Befolkningssundhed og Demografi  
• Offentlig forvaltning  
• Socialmedicin og rehabilitering  
• Videnskabsteori  

 
6. Undervisning på engelsk 

Der indstilles til at studienævnet afklare om der kan undervises arbejdes på en-
gelsk i faget Videnskabsteori og etik.  

 
7. Beskæftigelsesundersøgelse  

Der kan nu trækkes uddannelsesspecifikke rapporter for beskæftigelsesundersø-
gelsen. Bilagene kan bl.a. inddrages i forbindelse med statusmødet (Bilag 4 og 
5). 
 

8. Forslag til møde aftagerpanel 
Der er udarbejdet udkast på baggrund af studienævnets input på møde den 15. 
maj 2017 (Bilag 6–til drøftelse). 

 
9. Uddelegere godkendelse af selvstændige opgave  

Der indstilles præcisering til studienævnets delegationsdokument (Bilag 7).  
   
10. Eventuelt 
 
__________________________________________________________ 
 
Mødedatoer 2017  
Forslag til datoerne for møder i studienævnet:   

• tirsdag d. 15. august, kl. 14-16 
• tirsdag d. 12. september, kl. 14-16 
• tirsdag d. 10. oktober, kl. 14-16 
• tirsdag d. 21. november, kl. 14-16 
• tirsdag d. 19. december, kl. 14-16 
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