
 

 

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 26. februar 2019

Til stede: 
Pia Elberg (PBE), formand 
Xenia Jørgensen Uth (XJU), næstformand 
Jesper Franch (JF) 
Erika Spaich (ES) - deltog fra punkt 6 
Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Louise Pape-Haugaard (LPH)  

 
Afbud:  
Charlotte Overgaard (CO) 
Stine Lund Bjerringgaard (SLB)  
 
 

Sidsel Krogh Rasmussen (SKR) 
Nanna Skafte Damgaard (NSD) 
Lise Sundgaard Reimer (LSR) 
Nicklas Fleischer (NFL) 
 
Observatører: studieleder Mette Dencker Johansen (MDJ), Camilla Heisel Nyholm Thomsen 
  
Referent: Malene Møller Knudsen 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra seneste møde  
3. Flytning af reeksamen 
4. Godkendelse af forretningsorden 
5. Konstituering af studienævn inkl. valg af formand og næstformand efter nyvalg 
6. Behandling af begrundelser for frafald 
7. Diskussion af PBL og progression i studieordninger 
8. Beslutning vedr. udbud af valgfag til KVT 
9. Behandling af censorformandskabets årsrapport – censorkorps for Idræt 
10. Fremlæggelse af plan for arbejdet med idrætsstudieordninger 
11. Meddelelser  
12. Godkendelse af årshjul 2019 
13. Eventuelt  
 

Punkter til behandling for lukkede døre: 

14. Merit, dispensationer og klager 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

PBE foreslog et ekstra punkt som var blevet aktuelt dagen før mødet vedrørende flytning af en 
reeksamensdato. Punktet sættes ind i dagsorden efter punkt 2 godkendelse af referat. 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad 3. Flytning af reeksamen 

Studienævnet besluttede at reeksamen for kurset ”Valgfag A: Anvendt epidemiologi 
og registerforskning” flyttes ca. en uge ind i marts, så det passer med at der ikke er undervisning i skemaet. 
Dette sker for at overholde ordlyden i eksamensordningen offentliggjort pr. 1.2.19, som siger, at der skal 
være min. 14 dage fra de studerende modtager resultatet fra en eksamen til dato for reeksamen. 

Ad 4. Godkendelse af forretningsorden 

Forslag til forretningsorden blev godkendt og den uploades på studienævnets hjemmeside. 

Ad 5. Konstituering af studienævn inkl. valg af formand og næstformand efter nyvalg 

PBE blev enstemmigt valgt som formand og XJU blev enstemmigt valgt som næstformand. 

Ad 6. Behandling af begrundelser for frafald 

PBE fortalte om baggrunden for tallene/begrundelserne, og at de bruges i forbindelse med kvalitetssikring. 
 
De studerende i studienævnet kender til få studerende som er droppet ud og kan ikke se, at der er noget 
mønster i hvorfor. Dog nævnte NSD, at hun kender til flere studerende på FSV, som ikke kan studere på fuld 
tid af forskellige årsager – bl.a. kan det være svært at komme tilbage på skolebænken efter at have været 
på arbejdsmarkedet. Det blev aftalt, at den decentrale studievejledning initierer et forløb om studieteknik 
på denne uddannelse. 
 
Studienævnet tog frafaldsundersøgelsen til efterretning, men mente ikke, at der var noget studienævnet 
kunne gøre anderledes for at ændre på hvorfor de studerende melder sig ud. 
 
Opfølgning: 
Den decentrale studievejledning tilbyder forløb i studieteknik for studerende på 2. semester 
Folkesundhedsvidenskab. 

Ad 7. Diskussion af PBL og progression i studieordninger 

Inden 1. 11. 2019 skal alle studieordninger revideres, så det bliver tydeligt at der er progression i de 
studerendes PBL kompetencer. PBE præsenterede et oplæg på baggrund af møde med PBL akademiet. 

PBL akademiet indstiller at en uddannelsesspecifik kompetence formuleres inden for 4 typer af 
kompetencer for hhv. BA og KA  

• Problemorienterede kompetencer 
• Interpersonelle kompetencer 
• Strukturelle kompetencer 
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• Meta-kognitive kompetencer 

Progressionen skal dokumenteres og derfor vil der også skulle udarbejdes et notat som tillæg til 
studieordningerne. Semesterbeskrivelserne vil også skulle understøtte progression i PBL og skal måske også 
ændres. 

PBE foreslog at der inden næste studienævnsmøde afholdes en workshop om progression i læringsmål og 
udarbejdes en procesplan. Studienævnet bakkede op om en model, hvor studienævnet starter med en 
halv- eller heldagsworkshop, hvor der udarbejdes et udkast, som efterfølgende præsenteres for alle 
semesterkoordinatorerne i løbet af sommeren. De studerende i studienævnet vil gerne deltage i arbejdet. 
Derudover inviteres repræsentant for de uddannelser, som ikke er repræsenteret i studienævnet (fx 
idrætsteknologi). 

Opfølgning: 

MMK indkalder til workshop inden næste studienævnsmøde - PBE/XJU/MDJ udarbejder oplæg til 
workshop. 

Ad 8. Beslutning vedr. udbud af valgfag til KVT 

2 af de nuværende 4 valgfag ændres pga. ny studieordning for kandidatuddannelsen i Sundhedsteknologi. 
Der er derfor behov for at studienævnet anbefaler andre mulige, relevante valgfag. Et forslag var: 
Interoperabilitet i kliniske informationssystemer, men dette er desværre ikke fagligt muligt for KVT’ere at 
følge.  

Studienævnet foreslog at kurset ”Forståelser af sundhed, risiko og forebyggelse” fra kandidatuddannelsen i 
Folkesundhedsvidenskab fortsat indgår. Derudover fortsættes kurset ”Projektledelse”, som allerede er en 
del af KVT studieordningen. 

Hvis der findes et valgfag inden for Entrepreneurship på AAU anbefales dette. 

Studienævnet ønskede derudover, at der skal udbydes et nyt valgfag inden for informatik. Der blev talt om, 
hvordan dette kunne strikkes sammen og studienævnet beder studieleder kontakte instituttet i forhold til 
at få godkendt dette. 

Opfølgning: 

• MMK undersøger om der findes et 5 eller 10 ECTS valgfag i Entrepreneurship og tilføjer dette til 
listen. 

• MDJ kontakter HST for at få godkendelse til at der oprettes et valgfag inden for informatik til KVT-
uddannelsen. 

• PBE kontakter SLB for at høre om hun har kommentarer til punktet, da hun havde meldt afbud til 
mødet. 

• MMK orienterer koordinator på 3. sem. om den aktuelle situation i forhold til valgfag. 

Ad 9. Behandling af censorformandskabets årsrapport – censorkorps for Idræt 

Studienævnet tog censorformandskabets årsrapport til efterretning. Studienævnet er enige med 
censorformandskabet i at kønsfordelingen i korpset er lidt skæv, men den matcher dog med fordelingen 
blandt vores studerende. 

Studienævnet er også enige i, at IT-systemet virkede tilfredsstillende.  

https://moduler.aau.dk/course/2019-2020/STIST18K1_5?lang=da-DK
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MDJ supplerede med at vi med det nye system får væsentligt flere tilbagemeldinger fra censorer. 

Ad 10. Fremlæggelse af plan for arbejdet med idrætsstudieordninger 

LDØ fortalte, at arbejdsgrupperne i starten arbejder sammen på tværs af BA og KA.  

Det kan være vanskeligt at se progressionen i projekterne i den nuværende studieordning. Dette vil 
arbejdsgruppen arbejde med. 

Arbejdsgrupperne inviterer til fællesmøde medio marts og procesplanen skal revideres, da dato for 
aflevering af studieordningerne til instituttet skal rykkes frem til 1.10 for at instituttet også har tid til at 
behandle den. 

Opfølgning: 

MMK reviderer procesplan og fremsender til arbejdsgrupperne. 

Ad 11. Meddelelser 

• Status for selvevaluering for Idræt, Idrætsteknologi og FSV 
o Der er lige startet et nyt rul op igen i selvevalueringen af disse uddanneler. I marts og april 

skal selvevalueringsrapport udarbejdes og efterfølgende behandles i studienævnet. Derefter 
afholdes møde med opponenter i efteråret, som skal forholde sig til rapporten. Endelig 
evalueres internt, hvilke punkter der skal handles på og handlingsplan udarbejdes. 
Handlingsplanen følges de efterfølgende 5 år (Hele ”rullet” bliver dermed 6 år i alt). 

o PBE informerede om, at SN-formand vil indkalde VIP fagpersoner fra studienævnet ift. 
besvarelse af spørgsmål i selvevalueringsskabelonen 

 
• Indstilling af Årets Underviser jf. procedure 

For at sikre at undervisere/vejleder i forårssemestre også kommer i betragtning til indstilling til 
Årets Underviser skydes processen i gang allerede nu. De studerende i studienævnet starter op 
med at skabe awareness om prisen og at de vil indsamle indstillinger fra deres medstuderende. 

Link til regelsættet findes herunder, side 3 er en vejledning til de studerende (Bilag 1: Kriterier til 
brug for indstilling af undervisere til ”Årets Underviser”) 

Studienævnet kan kun indstille 1 person til Årets Underviser. 

Regelsæt: 
https://www.sundhedsvidenskab.aau.dk/digitalAssets/403/403862_aaretsunderviser_sund.pdf   

• Orientering om problemer med ITX FLEX ved vintereksamen 
Bilag 10a – Mail fra Studiesystemer og Studielegalitet med orientering 

o De studerende nævnte, at der var mange flere problemer end det som står i mailen. MDJ 
fortalte, at kommentarerne som fremkom på seneste møde vedr. dette, er givet videre til 
lederen af ITX FLEX, som vil tage sig af det.  
 

• Orientering om møde med idrætsstuderende på 5. sem. BA. Bilag 10b - Referat fra møde samt bilag 
10c - tilbagemeldinger fra studerende (bilag sendes mødeindkaldelse) 

o Studienævnet tog tilbagemeldingerne til efterretning 
 

• Orientering om studierådsmøde. Bilag 10d – Referat fra studierådsmøde 300119  

https://www.sundhedsvidenskab.aau.dk/digitalAssets/403/403862_aaretsunderviser_sund.pdf
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• PBE er inviteret til møde med patent- og kontraktenheden vedr. ændring af procedurer for 

håndtering af projektarbejder med virksomheder 
 

• Studienævnet har godkendt en semesterbeskrivelse, hvor et valgfag kun er blevet valgt af 2 
studerende. Jf. instituttet kan valgfaget ikke udbydes med så få deltagere, og de studerende skal 
derfor vælge om. MDJ og instituttet arbejder på en løsning som også tilgodeser de studerende som 
skal til re-eksamen i faget. 
 

• Studieordningen for kandidatuddannelsen i Sundhedsteknologi er nu godkendt og tilgængelig i 
studieordningsbasen her: https://studieordninger.aau.dk/2019/17/1159.  
 

• Bacheloruddannelsen i Robotics er under revision med deltagelse i arbejdsgruppen af undervisere 
fra sundhedsteknologi. PBE foreslog, at optagelse af bachelorer i Robotics tages op til diskussion på 
næste studienævnsmøde i lyset af, at der siden studienævnet diskuterede det sidst, nu udbydes en 
kandidat-uddannelse i Robotics, som Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er involveret i og 
sprog i studieordningerne er ændret. 

 
Ad 12. Godkendelse af årshjul 2019 

Det foreslåede årshjul blev godkendt og dette uploades på studienævnets hjemmeside. 

Ad 13. Eventuelt 

Der var intet til eventuelt. 

 
Næste møde afholdes den 3. april 2019 kl. 12.30.  
 

https://studieordninger.aau.dk/2019/17/1159

