
 

 

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 31. august 2021

Til stede: 
Louise Pape-Haugaard (LPH)  
Johannes Struijk (JJS) 
Aparna Banerjee (ABA) deltog via Teams 
Katja Møller Jensen (KMJ) 
Erika Spaich (EGS) deltog via Teams 
 
 

Afbud: 
Rebecca Aistrup Damgaard Pedersen (RAP) 
Nicklas Fleischer (NFL) 
Trine Hagelskær Ebbesen (THE) 
Steffan Wittrup McPhee Christensen (SWMC) 
 
 

Observatører: Steffen Frahm, Mette Dencker Johansen, Sune Midtiby Jensen, SUND studievejledning 
Jesper Franch og Mark de Zee under punkt 1-3. 
  
Referent: Malene Møller Knudsen (MMK) 
                     
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra SN møde 200521 
3. Behandling af revision af MSK FYS studieordning 
4. Behandling af digitale kompetencer i studieordninger 
5. Igangsætte indstilling af Årets Underviser for efterårssemestret jf. procedure 
6. Orientering om sammensætning af aftagerpaneler 
7. Orientering om optag på uddannelserne 
1. Meddelelser  
2. Eventuelt  
 

Punkter til behandling for lukkede døre: 

3. Overblik over sager siden sidst 
  



 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

MMK og LPH ønskede at der blev tilføjet 4 punkter under meddelelser. 

LPH havde inviteret undervisere fra Idræt (JF og MDZ) til at præsentere mulighed for at indsætte et nyt 
valgfrit modul i studieordningen for MSK FYS under punkt 3. 

Dagsordenen blev derefter godkendt. 

Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 

LPH orienterede om opfølgningspunkter fra seneste møde: 

Opfølgningspunkter fra seneste møde: 

• Hjemmeside er opdateret med revideret forretningsorden 
• Semesterbeskrivelser for ST5 og KVT1 var betinget godkendt og er nu godkendt og uploadet. KVT3 

er godkendt ved skriftlig behandling og uploadet.  
• Nyt om generisk tilbagemelding til studerende vedr. tiltag til at forbedre studiemiljø  

o MDJ fortalte, at der er bred opbakning fra de to andre studienævn til at lave én fælles 
tilbagemelding – opgaven er sendt videre til V-IL. 

• Nyt om hvornår de tiltag som betales af fagmiljø vil blive udført.  
o Udførelsen af de nye tiltag er påbegyndt. 

• Der foretages dimittendundersøgelser hvert 3. år og Muskuloskeletal Fysioterapi vil få foretaget en 
dimittendundersøgelse i 2023 (men udelukkende med dimittender fra 2021, da der ingen 
dimittender er i 2020 og 2019). Næste undersøgelse kommer i 2026. 

• Opfølgning på kontakt til studenterrådgivningen i forhold til afklaring af tilmeldinger til forskellige 
tilbud for VIP og studerende. 

o Studenterrådgivning har foreslået dato til SN medlemmer, semesterkoordinatorer og andre 
relevante deltagere, som snarest meldes ud til disse. 

o Der er endnu ikke svar ift. studerende, som ansættes til at lave arrangementer for at højne 
trivsel på studierne.  

 
Referatet blev herefter godkendt. 

Ad 3. Behandling af revision af MSK FYS studieordning 
Revision af MSK FYS studieordningen blev igangsat på foranledning af fagmiljøet. Der var blevet afholdt 3 
møder til drøftelse af nuværende studieordninger og nødvendige ændringer. Den første ændring - ny titel 
på projektmodul på 3. sem. - er trådt i kraft. Derudover skal der ske mindre revisioner i studieordningen, 
som vedrører præcisering af læringsmål for at tydeliggøre formålet med modulerne. Endvidere er de 
digitale kompetencer også tilføjet i revisionen. Alle de her nævnte tilføjelser er drøftet med og accepteret 
af fagmiljøet. 

Bilaget med forslag til konkrete ændringer til studieordningen var blevet gjort tilgængeligt i 11. time inden 
mødet. LPH foreslog derfor, at studieordningen behandles og godkendes på næste studienævnsmøde. 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/studienaevn+for+sundhed+og+teknologi/Organisation-og-opgaver/
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JF præsenterede kurset Bevægelsesanalyse af idrætsudøvere og patienter, som han mente vil kunne 
bidrage til at opfylde kompetenceprofilen for MSK FYS. JF foreslog, at kurset kunne udbydes som valgmodul 
i efterårssemestrets valgmoduler på MSK FYS. 

Kurset stammer fra kandidatuddannelsen i Idrætsteknologi, som lukkes efter næste år. Fagmiljøet bag 
Idræt vil gerne fortsat holde kurset åbent for idrætsuddannelsen og vil gerne af studieordningstekniske 
grunde have, at kurset kommer til at indgå i studieordningen for Muskuloskeletal fysioterapi. 

Argumentet var, at et kursus som dette faktisk måske mangler i MSK FYS uddannelsen lige nu. 

LPH var enig med JF og MDZ i, at dette vil være et relevant modul på MSK FYS. JF og MDZ forlod mødet 
efter deres præsentation. 
 
LPH orienterede om processen i forhold til arbejdet med ændringer i MSK FYS studieordningen, hvor der 
har været afholdt 4 møder i fagmiljøet, som hun har deltaget i som facilitator. Arbejdet har resulteret i små 
ændringer til stort set alle moduler. 
 
Opfølgning: 
Studienævnet opfordrede JF og MDZ til at præsentere forslaget for MSK FYS forskningsmiljøet og vil 
behandle studieordningen på næste møde inkl. om dette nye valgmodul skal tilføjes. 
 
Studienævnets medlemmer sætter sig inden næste møde den 29. september ind i 
studieordningsrevisionen, som findes i Teams under bilag til mødet den 31. august 2021. Revisionen 
behandles og godkendes den 29. september. 
 
Ad 4. Behandling af digitale kompetencer i studieordninger 
JJS og LPH har deltaget i udvalg til identificering af digitale kompetencer i studieordningerne. I ST og KVT 
studieordningerne findes allerede mange af de efterspurgte digitale kompetencer, hvilket betyder at kun 
enkelte læringsmål skal tilføjes eller revideres i projektmodulerne. I MSK FYS studieordningen findes 
ligeledes mange af de efterspurgte digitale kompetencer. Her er det dog nødvendigt med enkelte tilføjelser 
til eksisterende læringsmål samt enkelte nye læringsmål.  

JJS og LPH præsenterede analyse af og forslag til studieordningerne på mødet: 

MA i smerte mangler PBL læringsmål og er i denne omgang også fritaget for at blive revideret i forhold til 
digitale kompetencer i studieordningen. Dette vil dog formentlig skulle medtages i næste revision. 

Opfølgning: 

Arbejdsgruppen udarbejder læringsmålene og fremlægger dem til godkendelse for studienævnet til næste 
studienævnsmøde. 

Ad 5. Igangsætte indstilling af Årets Underviser for efterårssemestret jf. procedure 
Proceduren for udpegning af Årets Underviser på SUND var blevet revideret og var vedlagt som bilag. 
Ændringerne har primært haft til formål at skabe tydelighed om de enkelte procestrin - og betyder derved 
ikke substantielle ændringer til selve processen. 

Studienævnet var enige om at det er lidt tidligt at igangsætte indsamling af nomineringer allerede ved 
semesterstart, men at det vil være god timing at sende mail ud omkring 1. oktober. 

Opfølgning: 

De studerende i studienævnet sender mail til udsendelse til MMK, som beder studiesekretærerne sende ud 
til de studerende omkring 1. oktober. MMK orienterer de øvrige studienævnssekretærer om timing med 
henblik på ensartet behandling. 
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Ad 6. Orientering om sammensætning af aftagerpaneler 

LPH orienterede om de godkendte indstillinger for aftagerpaneler for hhv. de sundhedsvidenskabelige og 
de teknologiske uddannelser på tværs af studienævn for Idræt og Sundhedsvidenskab (SN-IF) og 
Studienævn for Sundhed og Teknologi (SN-ST).  

Selve sammensætningen af personer er i proces til at blive godkendt. 

Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 

Ad 7. Orientering om optag på uddannelserne 
Kandidatuddannelser: http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html 
ST: 26  
MSK FYS: 18 (adgangsbegrænset til 30 pladser) 
KVT: 47 
 
Bacheloruddannelse: http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwoptsv2r/svarram5.html  
ST: 59 
 
Deltidsuddannelser: 
Der er ikke optag på MA i smerte i 2021. 

Studienævnet dvælede ved, at der er få ansøgere til MSK FYS. En af forklaringerne kan være, at ansøgerne 
har søgt tilbage til KVT. Der er en stigning på KVT af fysioterapeuter – dette er muligvis også gældende på 
Idræt og FSV. 
 
Studienævnet nævnte en anden forklaring kunne være, at der er indført adgangsbegrænsning, og at det er 
beskrevet i kriterierne, at ansøgere med min. 2 års erhvervserfaring vil blive prioriteret højest. 

LPH orienterede om processen for bemanding af uddannelserne, som behandles i bemandingsudvalg ved at 
V-IL taler med SN-F og SL om evalueringer. Hvis der ikke er særlige udfordringer høres 
semesterkoordinatorer om bemanding af moduler. 

Derefter behandles bemandingen på bemandingsudvalgsmøde. (KSF deltager i bemandingsudvalgsmøder 
for ST, SWMC deltager for MSK FYS). 

JJS nævnte, at studienævnet skal godkende undervisningsplanen. På AAU udgøres undervisningsplanen af 
semesterbeskrivelser som godkendes i studienævnet inkl. bemanding af moduler. Han var undrende 
overfor at studienævnsmedlemmer kan deltage i bemandingsudvalget. De deltager dog ikke som 
studienævnsmedlemmer men derimod som semesterkoordinatorer. 

Ad 8. Meddelelser 

• Orientering om det reviderede kvalitetssystem med fokus på de kvalitetsområder, som træder i 
kraft pr. 1. september 2021 

o LPH gennemgik kvalitetssystemet, (man kan læse mere på kvalitet.aau.dk), samt eksempel 
på nye procedurer, man skal varetage som studienævnsformand. Studienævnet 
afrapporterer til fakultetet omkring implementering af procedure. 

o I implementeringsudvalget for implementering af kvalitetssystemet sidder særlig rådgiver 
for dekanen. 

• Studienævnet havde afholdt workshop vedr. de studerendes trivsel og drøftede, hvordan midler fra 
UFM kan allokeres – i bilag findes en oversigt fra workshoppen 

o Der er også kommet forslag fra andre studienævn – fx til videoskærme i alle grupperum 

http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwoptsv2r/svarram5.html
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• LPH havde modtaget en henvendelse fra studerende på ST3 KA, som ønsker et allokeret grupperum 
til studerende som arbejder alene, hvor de kan møde ind og møde medstuderende i samme 
situation. 

o Studienævnet ønskede ikke gøre forskel på de studerende, som har mulighed for selv at 
organisere sig ved at én booker et grupperum og inviterer de øvrige. 

• Procedure til opfølgning på forsinkede studerende er revideret.  
 

Ad 10. Lukket punkt 
• Gennemgang af sager siden sidst - intet referat 

 

Referat af konstituerende møde 

 
1. Valg af ordstyrer 

o JJS blev valgt som ordstyrer. 
2. Valg af ny formand 

o JJS stillede op som kandidat til posten, men har meget undervisning i efterårssemestret 
2021 og har derfor holdt sig tilbage. Han kan få brug for at uddelegere opgaver til 
studienævnsmedlemmer.  

o JJS blev valgt som ny studienævnsformand. 
3. Orientering om Forretningsorden, hjemmeside mm.  

 
JJS takkede for det gode arbejde som LPH og studieleder har gjort i forbindelse med problematikkerne 
relateret til Covid-19, som har betydet et stor mængde ekstra arbejde. 

 
 
 
Næste møde afholdes den 29. september 2021 kl. 12.30  
 

https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/991/991412_4.3.2-procedure-for-vejledning-af-forsinkede-studerende.pdf
https://www.hst.aau.dk/digitalAssets/1020/1020946_2021_sogt-studienaevn_forretningsorden_opdateret150621.pdf
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/studienaevn+for+sundhed+og+teknologi/Organisation-og-opgaver/
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