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Studienævn for Sundhed og Teknologi 
 

Niels Jernes Vej 12, A5  
9220  Aalborg Ø 
Tlf. 9940 8008 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/ 

 

 

 

Indkaldelse til studienævnsmøde 31. maj 2022 kl. 12.30-15.30 

 

Sted: FRB7E lokale E1-214 

 
SN medlemmer: Erika Spaich (EGS) 

Johannes Struijk (JJS) 
Steffan Wittrup McPhee Christensen (SWMC) 

 Steffen Frahm (KSF) 
 Amin Said Hamad Indayare (ASI) (ST4 BA) 

Aparna Banerjee (ABA) (ST4 BA) 
Frederik Fruergaard Jensen (FFJ) (ST2 BA) 
Katja Møller Jensen (KMJ) (ST6 BA) 

 
Observatører: Louise Pape-Haugaard (LPH), Vice-institutleder og studieleder,  
 Sune Jensen (SMJ), SUND studievejledning,  
 Magnus Bye Blumenfeld (MBB), semesterrepræsentant (KVT2) 
 Louise Juvoll Madsen (LJM), kvalitetsmedarbejder 
   
Sekretær: 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. Behandling af indstilling af studieleder 
12. Merit, dispensationer og klager  

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

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/Semesterbeskrivelser/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Regler+og+formularer/Eksamensplaner/
https://www.hst.aau.dk/digitalAssets/1127/1127616_aarsplan-sn-s-og-t-2022_.pdf


Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden vedtages med eventuelle ændringer. 
 
Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Referatet fra seneste møde godkendes med eventuelle ændringer. 
 
Bilag:  Referat fra møde 27. april 2022 
 
Ad 3. Godkendelse af eksamensplan for E22 
Studienævnet forholder sig til eksamensplanen og godkender om muligt denne. 
 

Bilag: Eksamensplan for E22 
 
Ad 4. Godkendelse af mødedatoer for F23 
MMK foreslår følgende mødedatoer i F23 
 
Onsdag 15.2 
Onsdag 29.3 
Onsdag 26.4 
Torsdag 25.5 
Tirsdag 4.7 
 
Ad 5. Behandling af semesterbeskrivelser for E22 
Tovholder forventes at fremlægge eventuelle ændringsforslag og kommentarer ift. semesterbeskrivelsen samt om 
den kan betragtes som godkendt, betinget godkendt eller ikke godkendt. Tovholder bedes i sin indstilling forholde 
sig til vejledning til udarbejdelse af semesterbeskrivelser (bilag).  
 
Studienævnet beslutter for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt den kan godkendes på baggrund af indstilling fra 
tovholder. Godkendte beskrivelser offentliggøres på hjemmesiden efter mødet.  
 
Studienævnsformand gennemgår sammen med sekretær alle semesterbeskrivelser. Udvalgte semesterbeskrivelser 
som tidligere ikke er blevet godkendt, eller hvor der er ændringer i organisering af undervisningsaktiviteter, 
behandles på møde. Tovholdere er som følger: 
 

Uddannelse VIP-tovholder Studenter-
tovholder 

MSK FYS 1 JJS ASI 

KVT 1 SWMC FFJ 

ST1 KA EGS KMJ 

ST 5 BA KSF APA 

  
NB! Semesterbeskrivelserne skal indeholde eksamensbeskrivelser. Dokument med disse er vedlagt til orientering.  
 
Bilag 5a: Studienævnets vejledning til udarbejdelse af semesterbeskrivelser  
Bilag 5c: Alle semesterbeskrivelser - men som udgangspunkt behandles kun de 4 ovenstående på mødet 
 
Ad 6. Behandling af censorformandskabernes årsrapporter 
 
Studienævnet har modtaget en enkelt årsrapport som skal behandles. 
 
Bilag:  Censorrapport vedr. MSK FYS 
 
Ad 7. Behandling af politik for statusseminar 
Studienævnene har tidligere udarbejdet en politik for statusseminar. I forbindelse med reducering af 
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undervisningstimer til projektvejledning skal studienævnet drøfte denne og tage stilling til eventuelle ændringer i 
politikken. 
 
Bilag:  Gældende politik for statusseminar 
 
Ad. 8. Orientering om studiestart 
LPH orienterer om studiestart: på baggrund af evalueringer af studiestart i 2021 er det besluttet at lave et 
dokument vedr. rammer for alkohol ved studiestartsaktiviteter for tutorer og tutorkoordinatorer på AAU. 
 
Baggrund 
AAU Studie- og trivselsvejledning har i dialog med følgegruppen for tutorindsatsen samt de tutorindsatsansvarlige 
i studiemiljøerne evalueret tutorindsatsen i 2021. 
På evalueringsmøderne har alkohol været et gennemgående emne, og der har særligt været drøftet, at der er 
uklarheder omkring hvornår og hvordan der må inddrages alkohol i studiestartsaktiviteterne. Følgegruppen og de 
tutorindsatsansvarlige har givet udtryk for, at der opleves et behov for fælles rammer hvad angår alkohol blandt 
tutorkoordinatorer og tutorer under studiestarten samt ved indtag af alkohol til studiestartsaktiviteter arrangeret 
af tutorer. 
Herudover er der en grundlæggende bekymring for, at alkohol til tider fylder for meget ved 
studiestartsaktiviteterne og derved bliver ekskluderende over for grupper af studerende 
På denne baggrund har AAU Studie- og trivselsvejledning udarbejdet nedenstående forslag til rammer for alkohol 
ved studiestartsaktiviteter.  
Pt. er de endelig ikke rammer ikke officielle endnu, men forhåbentligt bliver de meldt ud forud for næste 
studienævnsmøde. 
På HST har studielederne ifm. ansættelser af tutorkoordinatorer og lønnede tutorer haft en særlig dialog omkring 
alkohol til ansættelsen. I den forbindelse er de gået på kompromis med det eksisterende kommissorium for 
tutorer på HST, idet de har besluttet, hvem der ansættes som lønnede tutorer uden på forhånd at drøfte dette 
med tutorkoordinatorer. Tutorkoordinatorer får dog det primære ansvar ifm. ansættelser af frivillige/ulønnede 
tutorer. 
 
Ad 11. Behandling af indstilling af studieleder – lukket punkt 
 
Studienævnet skal indstille kandidater til studielederfunktionen for uddannelserne under studienævn for sundhed 
og teknologi samt studienævn for idræt og folkesundhedsvidenskab på AAU. Der er indkommet 1 
interessetilkendegivelse, og denne vil blive behandlet under punktet. Studienævnet skal senest den 3. juni indstille 
kandidater til dekanen indeholdende en kortfattet motivation. 
 
Bilag: Ansøgning og CV 
 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Regler+og+formularer/statusseminar/

