
 

 

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 1. december 2020

Til stede: 
Louise Pape-Haugaard (LPH)  
Johannes Struijk (JJS) 
Erika Spaich (ES) 
Nicklas Fleischer (NFL) 
Trine Hagelskær Ebbesen (THE) 
Katja Møller Jensen (KMJ) 
 
 

Afbud: 
Steffan Wittrup (SWMC) 
Tobias Brinkmann Duncker (TBD)  
Mille Andersen (KVT) 
 
 
 
 
 

Observatører: Mette Dencker Johansen (MDJ), Camilla Heisel Nyholm Thomsen fra studievejledningen 
(CNT) 
 
Referent: Malene Møller Knudsen 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat 
3. Behandling af studienævnsrapport 
4. Behandling af status på handlingsplaner og  
5. Behandling af udkast til den nye handlingsplan for smertemaster 
6. Genbehandling af semesterkoordinators evalueringsrapport for forår 2020 
7. Behandling af semesterbeskrivelser for forår 2021 
8. Behandling af studienævnets praksis for optag på betinget kandidatramme 
9. Digitale kompetencer i studieordningen 
10. Orientering fra studievejledning  
11. Orientering om frafaldstruede 
12. Meddelelser  
13. Eventuelt  
 

Punkter til behandling for lukkede døre: 

14. Status for tidligere fremlagte sager 
15. Overblik over sager siden sidst 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

LPH ønskede at få tilføjet et punkt til dagsorden om indskrivning af digitale kompetencer i 
studieordningerne. Punktet tilføjes som punkt 9. 

Dagsorden blev derefter godkendt.  

Ad 2. Godkendelse af referat fra møde 28. oktober 2020 

Opfølgningspunkter fra seneste møde: 
• Udvalg nedsættes til revision af studieordning for MSK FYS (der er aftalt møde med 

viceinstitutleder). 
• Uddannelsesjura har godkendt titel og konsekvensrettelse for matematik på første studieår samt 

ændrede læringsmål i modulet Videnskabelig metode og formidling på 3 kandidatuddannelser. 
• Årets underviser er blevet orienteret og har modtaget indstillingen. Vedkommende vil blive hædret 

ved nytårskuren – næstformand indkaldes til møde på fakultetet. 
• De godkendte semesterevalueringsrapporter er nu uploadet til hjemmeside. 
• SEHP er ikke sendt rundt, men behandles på dette møde. 

 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 3. Behandling af studienævnsrapport 

LPH gennemgik studienævnsrapporten.  
 
Tallene ser generelt fine ud, dog ligger værdien for frafald i gul kategori for ST BA og i rød kategori for KVT 
og MSK FYS. 
 
Ved ST BA er der lavet tiltag ift. markedsføring, uddannelsesguiden er opdateret og der er indført ny 
studieordning. Studienævnet bemærkede, at niveauet for frafald er faldet. Studienævnet mente, at det 
generelt kan være svært at komme under 18% på en bacheloruddannelse. 
 
Ved KVT findes forklaringen for frafaldet dette år måske, at sammensætning af de studerendes profiler er 
ændret på den måde, at flere bioanalytikere og radiografer har søgt ind i år, hvor det tidligere har været 
flere fysioterapeuter og sygeplejersker. Måske har fysioterapeuterne i år søgt mod den nye 
kandidatuddannelse MSK FYS. Det er anderledes at komme fra fx radiografuddannelsen end fx fra 
fysioterapeut eller sygeplejerske, og undervisningen bør nok fremadrettet tilpasset sammensætningen af 
de fagligheder, som søger ind på uddannelsen. Geografi har også noget at sige, idet der er optaget 
studerende fra Odense, som ikke er flyttet til Aalborg.  
 
LPH har derudover forholdt sig til individlister, men det har ikke givet anledning til at drage generelle 
konklusioner. 
 
Ved MSK FYS, som jo stadig er en ny uddannelse, er det ikke nemt at sige, hvad der gør sig gældende 
endnu. 
 
Studienævnet var enige i LPH’s kommentarer til studienævnsrapporten, og den blev godkendt. 
 
Ad 4. Behandling af status på handlingsplaner 

LPH præsenterede status på handlingsplanerne.   

Status på handlingsplan for ST BA og KA 
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Studienævnet spurgte ind til handlingen omkring matematik-færdigheder, som skal behandles på SN møde 
den 16.12.20. Der er blandt ansøgerne til ST, stor variation i karakterer i matematik fra den adgangsgivende 
uddannelse. Det tidligere studienævn har besluttet, at der ikke skulle indføres min. krav til matematik-
karakteren, idet en studerende, som optages med fx 02 i matematik, fint ville kunne gennemføre 
uddannelsen, hvis vedkommende deltog i brush-up kurset i matematik. 

Man har derudover ikke kunnet etablere en sammenhæng mellem karakter i den adgangsgivende eksamen 
og frafald.  

Status på handlingsplan for KVT 

Der foretages samme handling som ved år 2 – nemlig at individlister gennemgås for at undersøge årsager til 
overskridelse af normeret studietid. Handling i forbindelse med frafald er gennemført. 

Studienævnet godkendt status på handlingsplaner. 

Ad 5. Behandling af udkast til den nye handlingsplan for smertemaster 

LPH havde på studienævnsmødet den 28. oktober givet en mundtlig orientering om handlingerne, som 
overordnet fokuserer på følgende områder: 

• Markedsføring – (kvalitetsområde 1 - optag)  
• Tværfaglighed (kvalitetsområde 2 - opbygning og forløb)  
• Det pædagogiske rum (kvalitetsområde 5 – pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling) 
• Farmakologi (kvalitetsområde 2 – opbygning og forløb) 

LPH nævnte, at dette fremadrettet vil være en 6 års proces, hvor det tidligere var en 3 års proces. 

Ansvarlige for de forskellige handlinger er endnu ikke fastlagt, da dette først gøres efter 
handlingsplansmødet. 

Studienævnet havde ikke yderligere kommentarer og godkendte handlingsplanen. 

Ad 6. Genbehandling af semesterkoordinators evalueringsrapport for forår 2020  
Evalueringsrapporten for ST2 KA skulle genbehandles. Punkter som blev diskuteret på SN-møde var 
adresseret og inkluderet i rapporten.  
 
Evalueringsrapporten blev godkendt. 

Ad 7. Behandling af semesterbeskrivelser for forår 2021 

Semesterbeskrivelserne blev behandlet med udgangspunkt i indstillinger fra tovholdere. 

Studienævnet besluttede for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt de kunne godkendes som de var eller om 
der var forhold fra semesterevalueringen fra forrige semester, som koordinator ikke havde taget højde for 
i den nye beskrivelse. 

Semester Konklusion Bemærkninger 
MSK FYS 2 Ikke godkendt LPH og koordinator tilpasser. 

MSK FYS 4 Godkendt  

SMERTE 2 Ikke godkendt LPH og koordinator tilpasser. 
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ST BA 2 Betinget 
godkendt 

Redaktionelle tilpasninger.  

ST BA 4 Godkendt  

ST BA 6 Betinget 
godkendt 

Mindre redaktionelle ændringer.  

ST KA 2 Ikke godkendt LPH og koordinator tilpasser. 
Der er skiftet kursusansvarlig i et modul, som derfor beskrives af ny 
kursusansvarlig. 

ST KA 4 Betinget 
godkendt 

Redaktionelle tilpasninger. 

KVT 2 Betinget 
godkendt 

Redaktionelle tilpasninger. 
 

KVT 4 Godkendt  

 
Generelle kommentarer 

• Hjælpeteksten med kursiv gør semesterbeskrivelsen meget lang at læse, men studienævnet var 
alligevel enige om, at det er godt, at teksten er der, når man skal vurdere en semesterbeskrivelse 
og for underviserne, når de skal lave det igen året efter. 

• Arbejdsgruppen med de 2 andre studienævn omkring semesterbeskrivelser er i stilstand. 
• LPH fortalte, at Strategi og Kvalitet arbejder på en ny måde at lave semesterbeskrivelser på. 
• Der var spørgsmål til, hvorfor navn på korrekturlæser skal være tilgængeligt for de studerende? 

Dette er måske ikke hensigtsmæssigt. 
 
Opfølgning: 

• Godkendte semesterbeskrivelser uploades på hjemmesiden. LPH og MMK arbejder videre med de 
ikke godkendte og de betinget godkendte semesterbeskrivelser.  

• LPH vil spørge studieadministrationen om navn på korrekturlæser kan slettes. 
• JJS ønskede, at politik for afholdelse af statusseminar diskuteres igen i studienævnet. Dette 

medtages i årsplanen for 2021. 

Ad 8. Behandling af studienævnets praksis for optag på betinget kandidatramme 
Studienævnet behandlede dette i forhold til nye oplysninger. LPH havde siden sidste møde fulgt op på, om 
der kan rekvireres timer til ekstraordinære eksamener i utakt og har fået tilbagemelding fra studieleder og 
viceinstitutleder, at det kan der ikke. Dette er begrundet i hensyn til studerende og undervisere. 
Studienævnet besluttede, at ansøgninger om dispensation til betinget kandidatramme fortsat behandles 
individuelt. Dermed vil der fortsat være praksis for ikke at godkende optag på kandidat for studerende som 
mangler at bestå aktiviteter på et forårssemester på bacheloruddannelsen. 

NYT punkt 9. Digitale kompetencer i studieordningen 

• Orientering omkring digitale kompetencer i studieordningerne: 
På AAU besluttede direktionen i januar 2018 en samlet strategi for de kommende års digitalisering. 
Strategien udmøntes via Det Strategiske Digitaliseringsudvalg og DSUR for uddannelsesområdet og 
skal samlet bevæge AAU fremad på digitaliseringsområdet svarende til udviklingen i samfundet.  

Én af indsatserne i strategien har til formål at sikre, at kandidater fra alle AAU’s uddannelser har 
tidssvarende digitale kompetencer. Derfor skal udvikling af de studerendes generelle såvel som 
fagspecifikke digitale kompetencer indarbejdes som en naturlig del af de samlede læringsaktiviteter 
og indskrives i studieordninger, semesterbeskrivelser og modulbeskrivelser, hvor det er relevant. 
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LPH præsenterede planen med 8 faser. Hun har som studienævnsformand deltaget i kick-off møde, 
og der udpeges nu en ankerperson i studienævnet. Ankerpersonen skal deltage i workshops og 
møder frem til den nye studieordning med disse læringsmål træder i kraft. 

JJS meldte sig og blev valgt til studienævnets ankerperson. LPH melder dette ind til projektlederen. 

 
Ad 10. Orientering fra studievejledning – oplever øget antal henvendelser, som relaterer sig til stress 
CNT fra SUND studievejledning orienterede om flere henvendelser end vanligt fra særligt studerende på ST 
3. sem. BA. De studerende bruger rigtig mange timer på projekt og kommer derved til at mangle tid til 
kurserne og opgaveregning. Derudover virker det som om, der er en usund kultur af ”survival of the fittest”, 
som måske skyldes et stort arbejdspres, men det er en ond cirkel. Det virker næsten som om, at aspekterne 
som skulle have været lært i PBL-kurset er gået tabt: god omgangstone, planlægning etc. 
 
Studievejledningen ville høre, om studienævnets kan hjælpe med at lave nogle tiltag til at dæmme op for 
den dårlige kultur og forventningsafstemme ift. arbejdspres.  
 
Studienævnet er opmærksom på, at særligt 2. semester har været hårdt ramt af corona-nedlukning, da de 
har været hjemsendt allerede på 2. semester, hvor de endnu ikke havde nået at lære hinanden at kende og 
få PBL ind under huden. Studieordningsrevisionen var tiltænkt at ændre på presset på netop 3. semester, 
men der er mange studerende, som stadig læser rigtig mange timer. Studienævnet ønsker at ændre den 
uhensigtsmæssige kultur på denne årgang. 
 
Studienævnet vil undersøge muligheden for at rekvirere et særligt tiltag på dette semester – fx i form at et 
oplæg ved konsulent fra Center for Mental Sundhed. Handlingsplan er som følger: 

• Mail til studerende på semestret fra koordinator om at der er tiltag på vej 
• Semesterkoordinator holder møde med vejlederne på semesteret og Camilla fra studievejledning for 

at skabe opmærksomhed på problematikken 
• Semesterkoordinator på 4. semester inddrages for at sikre hensigtsmæssig gruppedannelse  
• Oplæg om trivsel og mental sundhed 
• Punkt om trivsel tages fast op på semestergruppemøder 

Opfølgning: 

LPH undersøger mulighed for rekvisition af ekstern konsulent. 
MMK afstemmer med semestersekretær og koordinator på 4. sem. ift. punkt på semestergruppemøder. 
 

Ad 11. Orientering om frafaldstruede 
MMK orienterede om indsatsen, som er iværksat af Strategi og Kvalitet. Studienævnet bemærker, at der er 
ganske få studerende som i rød og gul kategori.  
 
Ad 12. meddelelser 

• Semesterkoordinatormøder afholdt i ny form  
o Møderne blev afholdt digitalt hvilket ikke var hensigtsmæssigt ift. erfaringsdeling. 
o Semesterrepræsentant inviteres med til fremtidige semesterkoordinatormøder. 

• SUND ledelsesmøde er afholdt jf. digitale kompetencer i studieordninger. 
• HST taskforce-møde – der har ikke været de store udfordringer for studerende og undervisere som 

var i ”kommunekarantæne”. Vedr. eksamen til januar fastholdes fysiske stedprøver med mindre 
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der kommer udmelding om andet fra regeringen. Det er besluttet at 20% af al undervisning på 
forårssemestret skal foregå digitalt. 

o Der var opfordring fra de studerende i SN til at sende mail om at man skal blive hjemme fra 
eksamen, hvis man har symptomer og i så fald kan man deltage i reeksamen. MMK og LPH 
undersøger om det kræves lægeerklæring for sygeeksamen ved symptomer på covid-19. 

 

Ad 13. Eventuelt 

Der var intet til eventuelt. 

Lukket dagsorden 

 

Ad 14. Status for tidligere fremlagte sager 
 
Ad 15. Overblik over sager siden sidst 
 
Næste møde afholdes den 16. december kl. 12.30 


