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Indkaldelse til studienævnsmøde 5. september 2019 kl. 12.30-15.30 
 
Niels Jernes Vej 14, lokale 3-222 
 
SN medlemmer: Erika Spaich (ES) 

Lars Domino Østergaard (LDO) 
Charlotte Overgaard (CO) 
Louise Bilenberg Pape-Haugaard (LPH) 
Jesper Franch (JF) 
Thorvaldur Palsson (TP) 
Christina Agerbæk Derosche (CAD) (KVT) 
Sidsel Krogh Rasmussen (SKR) (IDR) 

 Lise Sundgaard Reimer (LSR) (ST) 
 Nicklas Fleischer (NFL) (ST) 
 Nanna Skafte Damgaard (NSD) (FSV) 
 Sine Nordstrøm Lambert Andersen (SLA) (ST) 

 
Observatører: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
   
Decentrale studievejledere: Maria Damgaard Kjeldsen, Camilla Thomsen, Nicolaj Andersen, Astrid Aaen 

Springborg, Nitharsana Nagendram 
 

Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer for punkt 1-4 (ifølge studienævnets vedtægter vælges det medlem, der er ældst) 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Valg af formand og næstformand 
4. Godkendelse af referat fra seneste møde  
5. Opfølgning på KVT workshops  
6. Behandling af oplæg vedr. progression ift. PBL  
7. Behandling af forslag til reviderede studieordninger for bachelor og kandidat i idræt  
8. Orientering om studieordningsrevisioner  
9. Høring af ny studieordning på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet 
10. Meddelelser  
11. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
12. Merit, dispensationer og klager 

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

http://www.smh.aau.dk/
http://www.smh.aau.dk/Info-om-SMH-og-studienaevn/Semesterbeskrivelser/
http://www.smh.aau.dk/Info-om-SMH-og-studienaevn/Kvalitetssikring+og+udvikling/Evalueringer/
http://www.smh.aau.dk/Eksamen+p%C3%A5+SMH/
https://www.smh.aau.dk/digitalAssets/592/592310_aarshjul-sn-sti-2019_090519.pdf


Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Siden sidste møde er semesterbeskrivelser for MSK FYS KA1 skriftligt godkendt i studienævnet. De øvrige 
semesterbeskrivelser som var betinget godkendt er færdigbehandlet af PBE og alle er uploadet. 
Bilag 2a – Referat fra studienævnsmøde 17.06.19 

 
Ad 5. Opfølgning på KVT workshops 
Studienævnet tog initiativ til at arrangere to workshops for interesserede forskere på HST, som underviser/vejleder 
på KVT-uddannelsen. På baggrund af de to workshops er uddannelsens styrker, udfordringer samt en række 
løsningsforslag sammenfattet i et dokument, der er vedlagt dagsorden som bilag. 
Med udgangspunkt i sammenfatningen bedes studienævnet diskutere, hvilke udfordringer og evt. løsningsforslag 
som de ønsker at der arbejdes videre med, herunder en prioritering af ønskerne.  
Bilag 5a – sammenfatning fra KVT workshops 
 
Ad 6. Behandling af oplæg vedr. progression ift. PBL 
Studienævnet afholdt workshop 28. marts 2019, hvor studienævnets medlemmer i arbejdsgrupper for hver 
uddannelse analyserede studieordningerne ift. hvor eksplicitte målene for PBL kompetencer er beskrevet. Noterne 
fra denne workshop er nu samlet og der er udarbejdet forslag til supplerende læringsmål, hvor det er nødvendigt 
ift. at kunne dokumentere progression i PBL inden for fire kompetencefelter (problemorienterede, interpersonelle, 
strukturelle og meta-kognitive kompetencer).  
Studienævnet bedes diskutere vurderingerne af status for de respektive uddannelser og de fremsatte forslag til 
supplerende læringsmål. Hvis studienævnet kan godkende forslagene eller ændringsforslag til disse, så fremsendes 
oplægget til Centre for Health Science Education og prodekanen inden revisioner indarbejdes i studieordningerne 
og fremsendes til legalitetskontrol inden 1. november.  
Bilag 6a – Introduktion til progressionstabeller 
Bilag 6b-6i – progressionstabeller for alle fuldtidsuddannelser under STI-SN 
 
Ad 7. Behandling af forslag til revision af studieordninger for idræt bachelor og kandidat 
Bilag 7a – oplæg til studieordninger 
 
Ad 8. Orientering vedr. studieordningsrevisioner  
Følgende oversigt over, hvilke studieordnings-revisioner der skal være klar pr. 1. november 2019, blev godkendt 
på seneste møde og er til orientering suppleret med at studiestarts-prøver skal beskrives i 
bachelorstudieordningerne. 
Tovholder sørger for at revisionerne bliver klar senest to uger inden deadline 1. november, fordi revisionerne skal 
godkendes i instituttet inden fremsendelse til fakultetet. 
 

Studieordning Revisionsbehov/ønsker Tovholder 
IDR BA Revision af alle 6 semestre inkl. progression i PBL i form af eksplicitte 

læringsmål.  
Beskrivelse af studiestartsprøve. 

JF 

IDR KA Revision af alle 4 semestre inkl. progression i PBL i form af eksplicitte 
læringsmål 

LDØ 

IDR TEK Eksplicitering af få PBL læringsmål MMK 
FSV Eksplicitering af få PBL læringsmål MMK/CO 
ST BA Rette mindre uhensigtsmæssigheder/formuleringer.  

Beskrivelse af studiestartsprøve. 
MMK 

ST KA Rette mindre uhensigtsmæssigheder/formuleringer MMK 
KVT Eksplicitering af PBL læringsmål og evt. revision af læringsmål i kursus- og 

projektmoduler 
LPH 

MSKFYS Eksplicitering af PBL læringsmål MMK 
SMERTE master Eksplicitering af PBL læringsmål MDJ 
SUND INF 
master 

Ikke afklaret. MDJ 
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Ad 9. Høring af ny studieordning på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet 
Bilag 9a d – Høringsbrev og høringsmateriale  
 
Ad 10. Meddelelser 

• Valg til Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab samt Studienævn for Sundhed og Teknologi 
udskrives i oktober.  

• Status for selvevalueringsrapporterne for Idræt, Idrætsteknologi og Folkesundhedsvidenskab (bilag 10a-c) 
• Orientering om optag på uddannelserne 

http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html 
• Information om nye tiltag vedr. studiestart – uddannelsesdag for tutorer (bilag 10d) 
• Ny version af eksamensordning som træder i kraft pr. 1. september 2019 (bilag 10e) 
• Procedure for indstilling af Årets Underviser (bilag 10f) 

 
Ad. 10 Eventuelt 
 
Ad 11. Merit, dispensationer og klager (lukket punkt) 

http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
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