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Studienævn for Sundhed og Teknologi 
 

Niels Jernes Vej 12, A5  
9220  Aalborg Ø 
Tlf. 9940 8008 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/ 

 
 

 
Indkaldelse til studienævnsmøde 4. juli 2022 kl. 12.30-15.30 
 
Sted: FRB7D lokale D3-209 
 
SN medlemmer: Erika Spaich (EGS) 

Johannes Struijk (JJS) 
Steffan Wittrup McPhee Christensen (SWMC) 

 Steffen Frahm (KSF) 
 Amin Said Hamad Indayare (ASI) (ST4 BA) 

Aparna Banerjee (ABA) (ST4 BA) 
Frederik Fruergaard Jensen (FFJ) (ST2 BA) 
Katja Møller Jensen (KMJ) (ST6 BA) 

 
Observatører: Louise Pape-Haugaard (LPH), Vice-institutleder og studieleder,  
 Sune Jensen (SMJ), SUND studievejledning,  
 Magnus Bye Blumenfeld (MBB), semesterrepræsentant (KVT2) 
    
Sekretær: 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. Merit, dispensationer og klager  

 
Links: semesterbeskrivelser, semester- og styringsgruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets årshjul

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/Semesterbeskrivelser/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Regler+og+formularer/Eksamensplaner/
https://www.hst.aau.dk/digitalAssets/1127/1127616_aarsplan-sn-s-og-t-2022_.pdf


Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden vedtages med eventuelle ændringer. 
 
Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Referatet fra seneste møde godkendes med eventuelle ændringer. 
 
Bilag:  Referat fra møde 31. maj 2022 
 
Ad 3. Godkendelse af specifikke adgangskrav til kandidatuddannelser 
Jf. adgangsbekendtgørelsen skal der som noget nyt beskrives krav til særlige fag eller fagområder opgjort i ECTS. 
Det gælder alle kandidatuddannelser. 
 
Ordlyd fra eksisterende studieordning og forslag til tilføjelser for kandidatuddannelser under dette studienævn ses 
nedenfor. 
 
Studienævnet skal tage stilling til om forslagene til tilføjelser kan godkendes, eller hvad der evt. skal ændres. 
 
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: 
 
• Teknisk bachelor som giver titlen cand.polyt. 
• Tilføje Bachelor i Medicin og Teknologi, DTU 
 
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. 
 
MSK FYS (cand.san.): 
 
Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse 

Aalborg Universitet udbyder ingen bacheloruddannelser med retskrav på optagelse på denne kandidatuddannelse. 
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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: 
 
Ansøgere fra andre fysioterapiuddannelser, som har opnået dansk autorisation. 
 
Bilag:  Mail fra studieservice om fastsættelse af specifikke adgangskrav 
 
Ad 4. Godkendelse af proces om ny studieordning for ST BA og KA 
 
Redegørelse for behov for nye studieordninger: 
  

1. Flytning til ny SUND bygning betyder nye rammer for undervisning 
2. Øget fokus på kompetencer inden for programmering 
3. Harmonisering med SUND’s strategi Digital Health 

 
Link til nuværende studieordninger: 
 
Bachelor: https://studieordninger.aau.dk/2022/32/3180   
Kandidat: https://studieordninger.aau.dk/2022/35/3183 
 
Ad 5. Orientering om høring af nye tilmeldingsregler 
Studieservice har sendt nye tilmeldingsregler i høring på institutterne. 
 
Opmærksomheden henledes særligt på kapitel 5. Ændringerne i reglerne om tilmelding ved 2., 3. forsøg samt 
sygeeksamen til at man ikke behøver at have deltaget i ordinær eksamensperiode (juni el. januar) for at kunne 
tilmelde sig i reeksamensperioden, vil formentlig betyde en stigning i antallet af studerende til reeksamener i 
reeksamensperioden. Dertil kommer, at regelændringen ikke understøtter, at de studerende skal prioritere 
reeksamener fra tidligere semestre højest.  
 
Omvendt er rigtig mange studerende interesserede i selv at kunne bestemme, om de tager reeksamen fra et 
tidligere semester i juni eller i august. De søger ofte om dispensation til at udsætte 2. eller 3. prøveforsøg til 
august.  
 
Dermed vil ændringen betyde en lettelse af administration i studienævnet og at nogle reeksamener flytter fra 
ordinær periode til reeksamensperioden.  
 
Bilag:  

• Mail om høring samt liste over ændringer 
• Udkast til nye tilmeldingsregler 

 
Ad 6. Orientering om nye meritvejledning 
Der er kommet ny meritvejledning, som studienævnet skal administrere merit ud fra. 
 
Bilag:  Ny meritvejledning 
 
Ad 7. Meddelelser 
 

• Ny studieleder 

https://studieordninger.aau.dk/2022/32/3180
https://studieordninger.aau.dk/2022/35/3183
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