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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 1. december 2020 kl. 12.30-15.30 

 

Sted: NJV14, lokale A6-104 

 
SN medlemmer: Erika Spaich (ES) 

Louise Bilenberg Pape-Haugaard (LPH) 
Johannes Struijk (JJS) 
Steffan Wittrup Christensen (SWMC) 

 Nicklas Fleischer (NFL) (ST5 BA) 
 Tobias Brinkmann Duncker (TBD) (ST3 KA) 
 Trine Hagelskær Ebbesen (THE) (ST5 BA) 
 Katja Møller Jensen (KMJ) (ST3 BA) 

 
Observatører: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
 Mille Andersen (MIA), (KVT3) 
    
SUND studievejledning: Camilla Thomsen, Astrid Aaen Springborg, Nitharsana Nagendram  

 
Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat 
3. Behandling af studienævnsrapport 
4. Behandling af status på handlingsplaner og  
5. Behandling af udkast til den nye handlingsplan for smertemaster 
6. Genbehandling af semesterkoordinators evalueringsrapport for forår 2020 
7. Behandling af semesterbeskrivelser for forår 2021 
8. Behandling af studienævnets praksis for optag på betinget kandidatramme 
9. Orientering fra studievejledning  
10. Orientering om frafaldstruede 
11. Meddelelser  
12. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
13. Merit, dispensationer og klager  

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

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 
 
Opfølgningspunkter 

 Udvalg nedsættes til revision af studieordning for MSK FYS (der er aftalt møde med VIL). 

 Uddannelsesjura har godkendt titel og konsekvensrettelse for matematik på første studieår samt ændrede 
læringsmål i modulet Videnskabelig metode og formidling på 3 kandidatuddannelser. 

 Årets underviser er blevet orienteret og har modtaget indstillingen. Han vil blive hædret ved nytårskuren – 
næstformand indkaldes til møde på fakultetet. 

 
Bilag 2a: referat fra studienævnsmøde 28. oktober 2020. 
 
Ad 3. Behandling af studienævnsrapport 
 
Bilag 3a: Studienævnsrapport (mail fra LPH) 
 
Ad 4. Behandling af status på handlingsplaner  
 
Bilag 4a: Foreløbig status år 3 for BA og KA i Sundhedsteknologi 
Bilag 4b: Foreløbig status år 3 for KA i Klinisk videnskab og teknologi 
 
 
Ad 5. Behandling af udkast til den nye handlingsplan for smertemaster 
 
Bilag 5a: Handlingsplan for smertemaster 
 
Ad 6. Genbehandling af semesterkoordinators evalueringsrapport for forår 2020  
Evalueringsrapporten for ST2 KA genbehandles. Punkter som blev diskuteret på SN-møde er adresseret og 
inkluderet i rapporten.  
 
Bilag: 

 Semesterkoordinators evalueringsrapport for ST2 KA 

 De studerendes evaluering af semesteret (SurveyXact)  

 Semesterkoordinatorers evalueringsrapport semester- og styringsgruppemødereferater 
 
Ad 7. Behandling af semesterbeskrivelser for forår 2021 
Tovholder forventes at benytte skabelon til tovholders indstilling i sin forberedelse til studienævnsmødet og på 
mødet fremlægge om semesterbeskrivelsen kan betragtes som godkendt, betinget godkendt eller ikke godkendt. 
 
Studienævnet beslutter for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt den kan godkendes på baggrund af indstilling fra 
tovholder. Godkendte beskrivelser offentliggøres på hjemmesiden efter mødet.  
 
Semesterbeskrivelser til behandling og tovholdere er som følger: 
 

Uddannelse VIP-tovholder Studenter-
tovholder 

MSK FYS LPH NFL 

MA i smerte LPH TBD 

ST BA JJS KMJ 

ST KA EGS TBD 

KVT KA SWC THE 

 
NB! Der er genindført eksamensbeskrivelser i semesterbeskrivelserne. Dokument med disse er vedlagt til 
orientering. Særligt for alle 2. semestre: Der er nye PBL læringsmål på alle 2. semestre til foråret 2021 i de 
gældende studieordninger fra 2020. OBS på hvordan forandringen adresseres. 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
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Bilag 7a: skabelon til tovholders indstilling 
Bilag 7b: studienævnets vejledning til udarbejdelse af semesterbeskrivelser  
Bilag 7c: NYT dokument med gyldige eksamensbeskrivelser 
Bilag 7d-m: Semesterbeskrivelser 
 
Ad 8. Behandling af studienævnets praksis for optag på betinget kandidatramme 
Studienævnet behandler dette i forhold til nye oplysninger. LPH har siden sidste møde fulgt op på, om der kan 
rekvireres timer til ekstraordinære eksamener i utakt og har fået tilbagemelding om, at det kan der ikke. 
 
Ad 9. Orientering fra studievejledning – oplever øget antal henvendelser, som relaterer sig til stress 
Studienævnet skal diskutere, hvordan situationen kan håndteres. 
 
Ad 10. Orientering om frafaldstruede 
MMK orienterer om indsatsen, som er iværksat af Strategi og Kvalitet og har kørt i en årrække. 
 
Bilag: Oversigt over antal frafaldstruede samt henvendelser 
 
Ad 11. meddelelser 

 Semesterkoordinatormøder afholdt i ny form – orientering ved LPH 

 SUND ledelsesmøde afholdt – orientering ved LPH 

 HST taskforce-møde – orientering ved LPH 
 
Ad 12. Eventuelt 
 
Lukket dagsorden 
 
Ad 13. Status for tidligere fremlagte sager 
 
Ad 14. Overblik over sager siden sidst 


