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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Punkt 2: Godkendelse af referat af møde d. 25. marts 2020 

• Godkendt pr. mail og lagt ud på hjemmesiden 
 
Godkendelse af notat-referat af møde d. 4. maj 2020 

• Godkendt og efterfølgende lagt ud på hjemmesiden. 

Punkt 3: Ansøgning fra studerende 
1. Dispensationssager (lukket punkt) (SAGA) 
2. Meritsager (lukket punkt) (SAGA) 
Gennemgang af sagerne. Indstillingerne fra merit- og dispensationsudvalget 
blev fulgt. Studienævnet traf beslutning i de sager, som merit- og 
dispensationsudvalget havde lagt op til en bredere diskussion af. 

Punkt 4: Øvrige sager 
1. Behandling af henvendelse til studienævn fra direktion og Sund.Fak. vedr. 
minimumsstandard for onlineundervisning. 
Studienævnet diskuterede direktionens henvendelse samt Sund. Fak.s forslag. 
Studienævnsformanden noterede studienævnets kommentarer til Sunds 
enkelte forslagspunkter og sender et samlet svar fra studienævnet til 
fakultetet. 
 
2. Behandling af censorformandsrapport 
ATJ orienterede studienævnet om det seneste møde og den dertil hørende 
rapport fra censorformandsskabet, som ligger tilgængelig for censorkorpsets 
hjemmeside: http://censorkorps.dk/censor_index.php 
Studieledelse og studieadministration afholder årlige møder med censor-
formandsskabet. 
3. Orientering vedr. uddannelsesberetning og statusmøde d. 28.04.20 samt 
handleplan for det kommende år. 

http://censorkorps.dk/censor_index.php
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ATJ orienterede om uddannelsesberetningen for 2020 – herunder nøgletal -, 
samt statusmødet der blev afholdt d. 28. april 2020. Herefter fulgte en 
detaljeret gennemgang af handleplanen for det kommende år. Studienævnet 
tog uddannelsesberetningen til efterretning og godkendte handleplanen. 
 
4. Evalueringer og handleplaner 
• B03/SF-B03 

Studienævnet tog evalueringen til efterretning og godkendte den 
fremsendte handleplan. Der kommer en ny modulansvarlig for dette modul 
i 2021, og studieledelsen vil overdrage modul samt handleplan til denne. 

• B07/SF-K07 
Studienævnet tog evalueringen til efterretning og godkendte den 
fremsendte handleplan. 

• Alle B11-valgfag 
Studienævnet tog evalueringerne til efterretning og godkendte de 
fremsendte handleplaner. 
 

5. Forslag til intro-forløb for KA-studerende (AM & LRL) 
Der arbejdes fortsat med opgaven. Udkast fremsendes til studieledelsen, så 
snart det foreligger. 
 
6. Punkt til orientering: Revideret tidsplan for institutionsakkreditering 
ACN orienterede om den reviderede tidsplan for institutionsakkreditering. 

Punkt 5: Eventuelt 
Intet. 
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