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Observatører: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
 Mille Andersen (MIA), (KVT2) 
    
SUND studievejledning: Maria Damgaard Kjeldsen, Camilla Thomsen, Astrid Aaen Springborg, Nitharsana 

Nagendram 
 

Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat 
3. Godkendelse af principper for eksamensplanlægning 
4. Behandling af revision af studieordninger for det samlæste kursus (ST, KVT og MSK FYS) 
5. Behandling af Uddannelsesevalueringer  
6. Behandling af revidering af semesterbeskrivelse MSK FYS 3 (eksamen) 
7. Orientering om status år 3 for selvevaluerings-handlingsplaner for ST og KVT 
8. Orientering om procedure for indstilling til årets underviser (TDB) 
9. Meddelelser  
10. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
11. 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/813/813878_aarshjul-sn-s-og-t-2020_godkendt.pdf


Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
 
Bilag: referat fra studienævnsmøde 24. august 2020. 
 
Ad 3. Godkendelse af principper for eksamensplanlægning 
Studienævnet bedes orientere sig i bilaget med principper for eksamensplanlægning og forholde sig til om de kan 
godkendes. 
 
Bilag: Principper for eksamensplanlægning 
 
Ad 4. Behandling af revision af studieordninger for det samlæste kursus (ST, KVT og MSK FYS) 
LPH præsenterer de reviderede læringsmål i studieordningerne og disse kommer til gennemsyn efter 
studienævnets møde med henblik på skriftlig godkendelse.  
 
Ad 5. Behandling af Uddannelsesevalueringer  
Studienævnet bedes orientere sig i uddannelsesevalueringerne og forholde sig til om der er punkter som kræver 
særlig opmærksomhed. 
 
Bilag: Uddannelsesevalueringer for KVT, ST BA og ST KA samt SMERTE MA  
 
Ad 6. Behandling af revidering af semesterbeskrivelse MSK FYS 3 (eksamen) 
Det er desværre blevet konstateret, at der er uoverensstemmelse mellem semesterbeskrivelsens eksamens-del 
(som siger mundtlig eksamen) og eksamensplanen på hjemmesiden (som siger skriftlig eksamen) for to kurser på 
MSK FYS 3. sem.: 
 
Udvidet modul for håndtering af patienter med nakke og rygsmerter (valgfag 
Kursusansvarlig vil gerne søge SN om at ændre semesterbeskrivelsens eksamens-del, så det fremgår, at det er en 
skriftlig eksamen og ønsker at en skriftlig hjemmeopgave (1 dag). 
 
Præstationsfremmende træning (valgfag) 
Modulansvarlig mener, at der tilsyneladende er sket en fejl i tilblivelsen af semesterbeskrivelsen, hvorfor det hele 
tiden har været hans intention som modulansvarlig, at eksamen skulle være 3 timers skriftlig prøve og ikke 
mundtlig. Han har sendt følgende argumentation for skriftlig eksamen til semesterbeskrivelsen: 
 
”Modulets afvikling foregår primært ved afholdelse af forelæsninger for at afdække modulets teoretiske 
elementer. Da modulets læringsmål udelukkende omfatter teoretiske elementer vedrørende design og 
tilrettelæggelse af præstationsfremmende træning ønskes der afholdt en skriftlig eksamen til vurdering ad de 
studerendes færdigheder og viden. Indholdet i eksaminationen afspejler beskrivelsen af læringsmålene i 
studieordningen og fortolkningen i semesterbeskrivelsen.” 
 
Ad 7. Orientering om status år 3 for selvevaluerings-handlingsplaner for ST og KVT 
LPH orienterer. 
 
Bilag: Proces for selvevalueringscyklus (PN eller LPH) 
 
Ad 8. Orientering om procedure for indstilling til årets underviser (TDB) 
TBD præsenterer de studerendes procedure for indstilling til årets underviser under studienævn for sundhed og 
teknologi, samt orienterer om processen for revision af proceduren. 
 
Bilag: Vejledning til studerende ved indstilling til årets underviser 
 
Ad 9. Meddelelser 

1. Orientering om semesterbeskrivelsesarbejde på tværs af de 3 studienævn? 
2. Orientering om efterårets undervisning og procedure vedr. COVID-19 
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Lukket dagsorden 
 
Ad 10. Behandling af praksis for behandling af dispensationsansøgninger  

1. På baggrund af diskussion på sidste møde under lukket punkt – Behandling af dispensationsansøgninger 
bedes studienævnet orientere sig i bilaget med praksis fra det forrige studienævn. Derefter diskuteres 
fremtidig praksis for behandling af dispensationsansøgning inkl. delegering. 

 
Link til AAU Håndbog – Vejledning til behandling af dispensationer 
 
Bilag: Praksis for behandling af dispensationsansøgninger 

 
2. Behandling af principiel sag 

 
Bilag: omdeles på mødet 

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=337558
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