
 

 

Referat af studienævnsmøde mandag den 4. juli 2022
 
Til stede: 
Johannes Struijk (JJS)  
Steffan Wittrup McPhee Christensen (SWMC) 
Steffen Frahm (KSF) 
Amin Hanad Said Indayare (ASI) 

 
 
Afbud: 
Erika Spaich (EGS) 
Frederik Fruergaard Jensen (FFJ)  
Louise Juvoll Madsen (LJM)

Katja Møller Jensen (KMJ) (deltog kun i sidste punkt) 
Aparna Banerjee (ABA) 
 
Observatører: Louise Pape-Haugaard (LPH), studieleder (deltog kun i sidste punkt), Sune Midtiby Jensen 
(SMJ), SUND studievejledning 
 
 
Referent: Malene Møller Knudsen (MMK) 
                     
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra SN møde 310522 
3. Godkendelse af specifikke adgangskrav til kandidatuddannelser 
4. Godkendelse af proces om ny studieordning for ST BA og KA 
5. Orientering om høring af nye tilmeldingsregler 
6. Orientering om nye meritvejledning 
7. Meddelelser  
8. Eventuelt  

 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
9. Overblik over sager siden sidst 

 



 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev vedtaget. 

Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Referatet fra seneste møde blev godkendt. 

Ad 3. Godkendelse af specifikke adgangskrav til kandidatuddannelser 

Studienævnet behandlede specifikke adgangskrav til kandidatuddannelserne.  

Ordlyd fra eksisterende studieordning og forslag til tilføjelser for kandidatuddannelser under dette 
studienævn ses nedenfor. 

Sundhedsteknologi KA (cand.polyt.): 

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse 

• Bachelor i Sundhedsteknologi, AAU 

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse 

• Bachelor i Sundhedsteknologi, AU 

Tilføjelser under Adgangsgivende uddannelser uden retskrav: 

• Tilføje Bachelor i Medicin og Teknologi, DTU 
• Teknisk bachelor som giver titlen bsc.polyt. efter individuel vurdering 
 
Herunder: 

• Min. 10 ECTS inden for området digital signalbehandling og -analyse 
• Min. 15 ECTS inden for området sundhedsteknologi 

 

KVT (cand.scient.): 

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse 

Aalborg Universitet udbyder ingen bacheloruddannelser med retskrav på optagelse på denne kandidatuddannelse. 

 
Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse 

Sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser som sygeplejerske, radiograf, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, 
bioanalytiker eller tilsvarende. 

Ingen tilføjelser. 
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MSK FYS (cand.san.): 

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse 

Aalborg Universitet udbyder ingen bacheloruddannelser med retskrav på optagelse på denne kandidatuddannelse. 

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse 

Professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi fra en af de akkrediterede danske uddannelsesinstitutioner, der er 
godkendt til at udbyde uddannelsen. 

Optagelse på uddannelsen forudsætter en gyldig dansk autorisation, som gælder fra senest 1. september det år, 
ansøgeren optages på uddannelsen. 

Tilføjelse under Adgangsgivende uddannelser uden retskrav: 

Ansøgere fra andre fysioterapiuddannelser, som har opnået dansk autorisation. 

 

Konklusion: Studienævnet godkendte de foreslåede tilføjelser. 

Opfølgning: MMK sender opdaterede adgangskrav til studieservice. 

 

Ad 4. Godkendelse af proces om ny studieordning for ST BA og KA 

Studienævnet drøftede overordnet, hvilke ændringer der kan være nødvendige i studieordningerne i 
forhold til  

1. Flytning til ny SUND bygning betyder nye rammer for undervisning 
a. Nye rammer for undervisning. Nye muligheder for at udnytte nærheden til AAUH på fx 5. 

sem. 
 

2. Øget fokus på kompetencer inden for programmering 
 

3. Harmonisering med SUND’s strategi Digital Health 
 

Konklusion: Studienævnet besluttede, at ST studieordningerne skal gennemgå en revision, som skal være 
klar 1. oktober 2023. Arbejdsgruppen består foreløbigt af JJS, KSF, KMJ, APA og nedsættes endeligt på 
studienævnsmødet den 30. august. 

Ad 5. Orientering om høring af nye tilmeldingsregler 

JJS orienterede om ændringerne i dokumentet, hvor det væsentligste fra studienævnets perspektiv var, at 
de studerende nu kan tilmelde sig 2. og 3. forsøg til reeksamen selvom de ikke har deltaget i eksamen i 
ordinær periode. 

Konklusion: studienævnet tog tilmeldingsreglerne til efterretning og havde ikke yderligere kommentarer. 

 

Ad 6. Orientering om nye meritvejledning 
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JJS orienterede om den nye meritvejledning. Studienævnet drøftede ændringerne – herunder de nye m-
aktiviteter og reglerne for startmerit. 

Konklusion: studienævnet tog de nye meritregler til efterretning. 

 
Ad 8. Eventuelt 

• Der findes ikke en officiel forkortelse til uddannelsen master i smertevidenskab og tværfaglig 
smertebehandling. Dimittenderne fra uddannelsen bruger derfor forskellige ”hjemmelavede” 
forkortelser, og nogle kommer til at bruge forkortelsen Msc., hvilket ikke er korrekt. 

o Der var forslag om at der defineres en officiel forkortelse i studieordningen - fx MA 
M.PSI.PM. Derudover mente flere medlemmer, at man burde ændre den engelske 
oversættelse af titlen fra multidisciplinary til interdisciplinary. Dette adresseres under 
punkt om revision af studieordning på studienævnsmøde den 30. august. 

• Der var en bekymring i studienævnet ift. undervisning i laboratorier for ST, KVT og MSK FYS i 
forbindelse med flytningen til ny lokalitet. LPH følgende: 

o HST har ST Lab har indtil jul 
o I D-bygningen ryddes kontorer til grupperum, og disse kan omklassificeres til laboratorier 

 

Næste møde afholdes den 30. august 2022 kl. 12.30. God sommer. 


