
 

 

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 31. maj 2022
 
Til stede: 
Johannes Struijk (JJS)  
Erika Spaich (EGS) 
Steffen Frahm (KSF) 

 
Afbud: 
Steffan Wittrup McPhee Christensen (SWMC) 
Louise Juvoll Madsen (LJM), kvalitetsmedarbejder 
Amin Hanad Said Indayare (ASI) 

Katja Møller Jensen (KMJ)  
Aparna Banerjee (ABA) 
Frederik Fruergaard Jensen (FFJ)  
 
Observatører: Louise Pape-Haugaard (LPH), studieleder, Sune Midtiby Jensen (SMJ), SUND studievejledning 
 
Referent: Malene Møller Knudsen (MMK) 
                     
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra SN møde 290322 
3. Godkendelse af eksamensplan for E22 
4. Godkendelse af mødeplan (datoer) for F23 
5. Behandling af semesterbeskrivelser for E22 
6. Behandling af censorformandskabernes årsrapporter 
7. Behandling af politik for statusseminar  
8. Orientering om studiestart  
9. Meddelelser  
10. Eventuelt  

 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

11. 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 eksamensplan for E22 

Eksamensplanlægger havde lavet udkast til eksamensplan på baggrund af principper som var godkendt af 
studienævnet på et tidligere møde. Studienævnet skulle forholde sig til planen jf. principperne, og om 
muligt godkende den. 

Studienævnet havde enkelte kommentarer og forslag til ændringer i planen. 

MSK FYS 1 har eksamen både 4. og 6. januar. Dette skyldes, at der er 4 kursusmoduler, hvoraf det ene er 
samlæst med KVT og ST og derfor ikke kan flyttes. Det undersøges, om der kan byttes rundt på statistisk 
analyse og differential diagnostik for at skabe mere luft i planen. 

Reeksamen på MSK FYS 1 er bl.a. planlagt til at foregå mandag i uge 8 jf. principperne. Dog siger erfaring fra 
sidste år, at dette kan være vanskeligt at gennemføre. Derfor flyttes eksamen i Muskuloskeletal vurdering 
til fredag den 17.2. 

Det samme gør sig gældende for et kursus på KVT3 som flyttes til fredag 17.2 pga. vinterferie i uge 8. 

Derefter blev planen godkendt. 

Ad 4. Godkendelse af mødedatoer for F23 

MMK havde foreslået følgende mødedatoer i F23 

Onsdag 15.2 
Onsdag 29.3 
Onsdag 26.4 
Torsdag 25.5 
Tirsdag 4.7 
 
Studienævnet godkendte planen og MMK indkalder medlemmerne i outlook. 
 
Ad 5. Behandling af semesterbeskrivelser for E22 

Studienævnsformanden gennemgår sammen med sekretær alle semesterbeskrivelser. Udvalgte 
semesterbeskrivelser, som tidligere ikke er blevet godkendt, eller hvor der er ændringer i organisering af 
undervisningsaktiviteter, blev behandlet på studienævnsmødet.  
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Semester Konklusion Bemærkninger 
MSK FYS 1 Godkendt  

KVT 1 Godkendt Studienævnet bemærkede, at der er ændringer i bemandingen.  
 
Observatøren fra KVT bemærkede, at han havde opfattelsen af, 
at den benyttede model for teknologivurdering (TEKU-
modellen) var forældet eller at formålet med anvendelsen af 
denne er uklart for de studerende. JJS giver feedback til 
underviser. 
 

ST 1 KA Godkendt  

ST 5 BA Betinget godkendt Redaktionelle ændringer. 
 

SMERTE1 Godkendt Studienævnet bemærkede, at der er sket en større ændring i 
bemandingen. 
Studienævnet vil søge dispensation til ændring af 
eksamensform fra mundtlig til mundtlig pba. projekt. 

 

Det blev nævnt, at der i kurset Databaser og informationsmodellering ikke undervises i metode til test af 
softwaresystemer, på trods af at det er et læringsmål i studieordningen. Dette ville være brugbart til 
projektet. JJS følger op med underviser.  

Kommentarer vedr. andre semestre som alle er godkendt 

ST 1 BA – der er sket en større ændring i organisering af PBL-kurset  

ST 3 BA – der er kun mindre ændringer 

KVT3 – ny koordinator 

ST3 KA – form på statusseminar er ændret i forhold til tidligere. 

Opfølgning: 
Godkendte beskrivelser offentliggøres på hjemmesiden efter mødet, inkl. dem som er behandlet ved 
studienævnsformand og -sekretær. 
 
Ad 6. Behandling af censorformandskabernes årsrapporter 

Studienævnet har modtaget en enkelt årsrapport for MSK FYS til behandling. 

En ud af fem censorer bemærkede, at der i studieordningen mangler læringsmål vedr. kvalitative metode.  

Kritikken giver ikke umiddelbart mening for studienævnet, men JJS vil adressere dette med 
semesterkoordinator. 

Ad 7. Behandling af politik for statusseminar 

Studienævnene har tidligere udarbejdet en politik for statusseminar. I forbindelse med reducering af 
undervisningstimer til projektvejledning skal studienævnet drøfte denne og tage stilling til eventuelle 
ændringer i politikken. 
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JJS nævnte, at han ikke mente at studienævnene kan have politikker, men at det er studieleders politik, og 
studienævnet kan udtale sig om disse, da de er en del af den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen. 

Erfaringer fra semesterkoordinatormøder viser, at statusseminarer kan have forskellige former alt efter 
progression i studiet. 

Studienævnet havde forskellige forslag til ændringer. 

Opfølgning: 

MMK sender dokument med ændringsforslag til studieleder. 

Ad. 8. Orientering om studiestart 

LPH orienterede om ændringer i studiestart. På baggrund af evalueringer af studiestart i 2021 var det 
blevet besluttet at rammesætte indtag af alkohol ved studiestartsaktiviteter for tutorer og 
tutorkoordinatorer på AAU. 

Det er besluttet, at der ikke må indtages alkohol før efter kl. 16. Der skal til alle tider være tutor til stede 
som ikke har indtaget alkohol - også efter kl. 16. Der skal ligeledes være alkoholfri alternativer til alle 
arrangementer. 

Ad 11. Behandling af indstilling af studieleder – lukket punkt 

Studienævnet skulle indstille kandidater til studielederfunktionen for uddannelserne under studienævn for 
sundhed og teknologi samt studienævn for idræt og folkesundhedsvidenskab på AAU. Der var indkommet 1 
interessetilkendegivelse, og det blev besluttet at indstille denne kandidat. 

Næste møde afholdes den 4. juli 2022 kl. 12.30.  

 


