
 

 

Referat af studienævnsmøde onsdag den 29. september 2021

Til stede: 
Erika Spaich (EGS) 
Johannes Struijk (JJS)  
Steffan Wittrup McPhee Christensen (SWMC) 
Steffen Frahm (KSF) 
Aparna Banerjee (ABA) 
Katja Møller Jensen (KMJ) 
 

 
 
Afbud: 
Nicklas Fleischer (NFL) 
Trine Hagelskær Ebbesen (THE) 
 
 

Observatører: Mette Dencker Johansen (MDJ), studieleder Louise Pape-Haugaard (LPH), Vice-institutleder 
under punkt 1-4, Sune Jensen, SUND studievejledning, Heidi Ejlersen under punkt 3 godkendelse af principper 
for eksamensplanlægning 

 Referent: Malene Møller Knudsen (MMK) 
                     
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra SN møde 310821 
3. Godkendelse af principper for eksamensplanlægning F22 
4. Behandling og godkendelse af revision af MSK FYS studieordning 
5. Behandling og godkendelse af digitale kompetencer i studieordninger for Sundhedsteknologi bachelor 

og kandidat samt Klinisk videnskab og teknologi 
6. Opfølgning på studiemiljø 
7. Drøftelse af ønsker om midler til studiestarten 2022 
8. Orientering om opstilling til valg (studerende) 
9. Meddelelser  
10. Eventuelt  
 

Punkter til behandling for lukkede døre: 

11. Overblik over sager siden sidst 
  



 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

MMK havde en tilføjelse under meddelelser – opfølgning på forsinkede studerende. 

Dagsordenen blev derefter godkendt. 

Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad 3. Godkendelse af principper for eksamensplanlægning F22 

Studienævnet havde ikke kommentarer til principperne. 

Ad 4. Behandling af revision af MSK FYS studieordning 

Studienævnet godkendte de ændringer af læringsmål ift. de digitale kompetencer, som var vedlagt som 
bilag. Disse er udarbejdet i samarbejde med fagmiljøet, hvor der er opnået konsensus. 

På baggrund af evalueringer og ønsker fra fagmiljøet sidste år har der været et større arbejde i gang med 
revision af studieordningen. Det er foregået ved, at der afholdt møder i forskellige konstellationer i 
fagmiljøet for at afdække behov for revision. Der er opnået konsensus i fagmiljøet om ændringerne, hvor 
den første allerede er trådt i kraft, idet der er skiftet navn på projektmodulet på 3. semester ved 
dispensation.  

De øvrige kommentarer og ændringer lå klar i forslag som bilag til studienævnsmødet den 31. august og 
studienævnet var indstillede på, at godkende ændringerne. SWMC foreslog desuden på mødet, at der 
byttes rundt på kurserne ”Statistisk analyse og design af forsøg på 3. semester” og ”Vurdering af 
muskuloskeletal funktion” (i den nuværende studieordning ”Screening og forebyggelse af muskuloskeletale 
problemstillinger”) på 2. sem. 

Studienævnet drøftede, om det foreslåede valgmodul ”Kinematiske og kinetiske 
analyser af kroppens bevægelser” skulle være en del af den reviderede studieordning, herunder, om det 
kunne være problematisk, når modulet med den nye titel ”Vurdering af muskuloskeletal funktion” flyttes til 
3. semester, fordi valgmodulet ”Kinematiske og kinetiske analyser af kroppens bevægelser” er en naturlig 
fortsættelse af dette. Studienævnet gjorde opmærksom på, at inkludering af det nye valgmodul vil 
forudsætte, at der skemalægges således, at valgfaget kommer til at ligge forskudt i forhold modulet 
”Vurdering af muskuloskeletal funktion”.  

Studienævnet godkendte ændringerne i studieordningen inkl. at der byttes rundt på de to nævnte kurser 
på 2. og 3. semester, og at valgfaget ”Kinematiske og kinetiske analyser af kroppens bevægelser” tilføjes 
studieordningen som valgfag på 3. semester. 
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Mere generelt drøftede studienævnet problematikken med, at der er mulighed for at vente med at tilmelde 
sig moduler til den 1. oktober. Dette er særligt problematisk ved valgfag, hvor der er et minimumkrav til 
antal deltagere.  

Studienævnet besluttede at undersøge, om der kan fastlægges loft for antal deltagere på et valgfag samt 
om der kan angives et minimum antal deltagere i studieordningen.  

Opfølgning: 

MMK undersøger hos Uddannelsesjura, om der kan fastlægges forudsætninger for at valgfaget kører ved 
minimum og/eller maksimum antal deltagere. Hvis det er muligt at skrive en forudsætning for at valgfaget 
kun udbydes ved et minimum af deltagere ind i studieordning gøres dette. 

Ad 5. Behandling og godkendelse af digitale kompetencer i studieordninger for Sundhedsteknologi 
bachelor og kandidat samt Klinisk videnskab og teknologi 

LPH præsenterede, at studieordningen for KVT allerede indeholder en meget høj grad af digitale læringsmål 
og derfor foretages ingen ændringer i den eksisterende studieordning. 

JJS præsenterede en enkelt ændring i læringsmål i studieordningen for Sundhedsteknologi bachelor og 
studienævnet godkendte denne ændring. 

JJS præsenterede, at studieordningen for kandidatuddannelsen i Sundhedsteknologi også allerede 
indeholder en meget høj grad af digitale læringsmål og derfor foretages ingen ændringer i denne. 

Studienævnet godkendte dette.             

Ad 6. Opfølgning på studiemiljø 

Studienævnet drøftede, hvad der er sket siden sidst i forhold til punkterne på listen ”Opfølgning på 
studiemiljø_SUND.  
 
Opfølgning: 

MMK sender opfølgende spørgsmål til listen til V-IL. 

Ad 7. Drøftelse af ønsker om midler til studiestarten 2022 

De studerende i studienævnet mente, at man fint kan lave studiestartsarrangementer uden hyttetur. De 
mente dog, at det er vigtigt, at der planlægges arrangementer på en måde, så det ikke lægger op til at 
involvere alkohol. De mente, det ville være godt at planlægge 3 sammenhængende dage med fokus på 
trivsel arrangeret af universitetet. 

Studienævnet mente desuden, at det er vigtigt, at der budgetteres med både timer til tutorer og VIP til 
planlægning af arrangementer og med udgifter til leje af faciliteter samt materialer og forplejning. 
Eksempler på aktiviteter kunne være inspirationsmøde med tidligere studerende arrangeret af VIP, Sociale 
aktiviteter arrangeret af tutorer, eksterne foredragsholdere og events ude af huset i fx hal eller eventhal.  

Studienævnet var også opmærksomme på, at det er vigtigt, at der også budgetteres med ekstra timer til 
planlægning af studiestart, løn eller andre incitamenter til tutorer på første semester af 
kandidatuddannelser. Der kunne også være tale om arrangementer i 
Nordkraft/Gigantium/Maximum/Bowling.  
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Ad 8. Orientering om opstilling til valg 

Studienævnet drøftede, hvordan studerende fra alle studieretninger kan motiveres til at stille op.  

De studerende i studienævnet kan fx lade sig inspirere planen, som gennemføres på Idræt, hvor 
studienævnsmedlemmerne holder oplæg for deres medstuderende, og så holde oplæg på 1. semester KVT 
og MSK FYS om muligheden for at stille op til studienævnet. 

Der er åbent for opstilling af valglister den 7. – 27. oktober 2021. 

Ad 9. Meddelelser 

• Evaluering af opsøgende indsats foråret 2021 – institutionsrapport 
• Orientering om ændring af undervisningsnormer  

o Undervisningsnormer for projektvejledning reduceres til 0,8 time/pr. stud. pr. ECTS. 
o Det bliver en proces i foråret 2022, hvor der måske bliver behov for at ændre på 

vejledningspraksis. 
o Studienævnet var bekymrede for masteruddannelserne, hvor en studerende som laver 

projekt alene får meget lidt vejledning – det bliver kun 12 timer, når et masterprojekt er 15 
ECTS. 

• Orientering om opfølgning på forsinkede studerende 
o Under dette studienævn fremkom 12 studerende på listen over forsinkede studerende, 

som mangler at bestå mere end 15 ECTS (røde) i forhold til forventet studietid. 
Studienævnet er allerede i kontakt med langt størstedelen af dem. 4 har været på barsel, 2 
vil skifte studie, og de øvrige følger en studieplan for at samle op på manglerne. 
Studienævnet har jf. proceduren for vejledning af forsinkede studerende inviteret 3 til 
særlig vejledning med studienævnsformand og –sekretær. 1 har svaret, at han ønsker at 
skifte studie – de to øvrige har ikke besvaret henvendelsen. 

o Derudover fremkom 10 studerende på listen over forsinkede studerende som mangler at 
bestå 5-15 ECTS i forhold til forventet studietid. Studienævnet har i forvejen været i 
kontakt med 3 af disse, hvoraf en er på barsel, mens to følger en studieplan for at samle op, 
men 7 har modtaget en opfordring til at søge vejledning. 
 
Opfølgning: 
Studienævnet besluttede, at vi fra næste semester skal begynde at ringe til de studerende 
men det skal på forhånd skrives ud, at vi ringer. 

 
Ad 10. Eventuelt 

• JJS orienterede om, at der er nedsat et udvalg som skal se på, hvordan HST flyttes til NAU og at der 
er ønske om, at en studerende fra hvert studienævnet deltager i dette udvalg.  

o KMJ meldte sig til dette, og JJS melder det videre til instituttet. 

Ad 11. Lukket punkt 
• Gennemgang af sager siden sidst - intet referat 

 

 
Næste møde afholdes den 28. oktober 2021 kl. 12.30  
 

https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/991/991412_4.3.2-procedure-for-vejledning-af-forsinkede-studerende.pdf
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