
 

 

Referat af studienævnsmøde onsdag den 27. april 2022
 
Til stede: 
Johannes Struijk (JJS)  
Erika Spaich (EGS) 
Steffen Frahm (KSF) 

 
 
Afbud: 
Steffan Wittrup McPhee Christensen (SWMC) 
 

Katja Møller Jensen (KMJ)  
Aparna Banerjee (ABA) 
Frederik Fruergaard Jensen (FFJ)  
Amin Hanad Said Indayare (ASI) 
 
Observatører: Louise Pape-Haugaard (LPH), studieleder, Magnus Bye Blumenfeld (MBB), Sune Midtiby 
Jensen (SMJ), SUND studievejledning, Louise Juvoll Madsen (LJM), kvalitetsmedarbejder, Jeppe Emmersen 
(JE), prodekan deltog i punkt 1-5. 
 
Referent: Malene Møller Knudsen (MMK) 
                     
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra SN møde 290322 
3. Orientering om proces for udpegning af ny studieleder v. prodekan Jeppe Emmersen 
4. Behandling af vejledning til semesterbeskrivelser 
5. Præsentation af kvalitetssystemet 
6. Drøftelse af KVT valgfag 
7. Orientering om forsinkede studerende 
8. Godkendelse af seminar- og eksamensplan for master i smertevidenskab og tværfaglig 

smertebehandling årgang 2022 
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. Orientering om proces for udpegning af ny studieleder v. prodekan Jeppe Emmersen 

Prodekanen gennemgik proceduren for udpegning af ny studieleder.  

Studienævnets rolle er at indstille kandidater til dekanen. Deadline for ansøgning er den 9. maj. 
Prodekanen vil gerne informeres senest en uge før fristen om indkomne ansøgninger.  

Studienævnet må gerne i samarbejde med studienævn for idræt og folkesundhedsvidenskab koordinere 
indstillingerne.  

Ad 4. Behandling af vejledning til semesterbeskrivelser 

Studienævnet godkendte vejledning til semesterbeskrivelser. Næste semester vil der være ændringer til 
proceduren for semesterbeskrivelser. 

JE foreslog, at formål og form for semesterbeskrivelser tages op på tværs. LPH fortalte, at SN for Medicin 
pt. kører et forsøg med mere kortfattede semesterbeskrivelser. 

Ad 5. Præsentation af kvalitetssystemet 

JJS præsenterede kvalitetssystemet i et historisk perspektiv. Dernæst fortalte han, at kvalitetssystemet er 
styrende for alt hvad vi gør – fx studienævnets dagsorden. Han viste hjemmesiden 
https://www.kvalitet.aau.dk/, hvor medlemmerne kan orientere sig yderligere. 

Han gennemgik de forskellige kvalitetsområder. Inden for alle områder er der målsætninger, standarder og 
indikatorer for evaluering. 

Beskrivelse af udmøntning af kvalitetssystemet på institut for medicin og sundhedsteknologi findes på 
www.hst.aau.dk/uddannelser/kvalitetssikring. 

Derefter præsenterede JJS et eksempel på en handlingsplan. LPH, JJS og LJM mødes en gang månedligt for 
at opdatere status på handlingsplanerne.  

De aktuelle handlingsplaner var vedlagt som bilag – studienævnet havde ingen kommentarer til disse. 

Ad 6. Drøftelse af KVT valgfag 

Studienævnet har praksis for at godkende forhåndsmerit til valgfag på fx AU som fx projektledelse, Healthy 
entrepreneurship m.fl.  

https://www.kvalitet.aau.dk/
http://www.hst.aau.dk/uddannelser/kvalitetssikring
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I år har aktuelt 19-20 studerende fra nuværende KVT 2. sem. søgt om forhåndsmerit for 1-2 valgfag uden 
for AAU. 

Studienævnet drøftede, om der skal udbydes alternative valgfag til KVT.  

Det kom frem på mødet, at årsagen til at en stor del af de studerende vælger valgfag på andre universiteter 
er geografisk betinget i forhold til deres bopæl. Derfor er der intet incitament til at tilbyde flere eller andre 
valgfag til uddannelsen. 

Ad 7. Orientering om forsinkede studerende 

Hvert år gennemfører studienævnet procedure, der har til hensigt at sikre, at studerende der er forsinket i 
deres uddannelse, modtager tilbud om vejledning ved enten studievejledning eller studienævnsformand og -
sekretær. MMK har derfor identificeret forsinkede studerende på de første to semestre jf. procedure for 
vejledning af forsinkede studerende.  
 
I den netop afsluttede proces har der under dette studienævn været 4 studerende, der er forsinket med 
mere end 5 ECTS (og mindre end 15 ECTS) samt 1 studerende, der er forsinket med mere end 15 ECTS på det 
første studieår. MMK har sendt en mail til disse med tilbud om vejledning.  
 
Derudover har studie- og trivselsvejledningen gennemført opfølgning på forsinkede studerende på øvrige 
semestre. Studienævnssekretær har kvalificeret lister over studerende, som har modtaget først mail og 
derefter opringning, og listen indeholdt 13 studerende på ST og en enkelt på KVT. 

Ad 8. Godkendelse af seminar- og eksamensplan for master i smertevidenskab og tværfaglig 
smertebehandling 

Studienævnet godkendte planen, som offentliggøres hurtigst muligt. 

Ad 9. Meddelelser 

• Der afholdes Et Sundt Match den 3. juni kl. 10-14, hvor der vil være to sessioner. Først vil 
virksomheder holde oplæg om, hvad de bruge kan bruge vores dimittender til. Dernæst vil 
studerende præsentere deres profil og evt. formidle deres speciale. 

• Der vil blive sendt en kalenderinvitation til specialevejledere, koordinatorer og 
studienævnsmedlemmer. 

Næste møde afholdes den 31. maj 2022 kl. 12.30.  
 

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

