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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 29. september 2021 kl. 12.30-15.30 

 

Sted: Niels Jernes Vej 12A/6-104 

 
SN medlemmer: Erika Spaich (EGS) 

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

 Steffen Frahm (KSF) 
 Nicklas Fleischer (NFL) (ST6 BA) 
 Trine Hagelskær Ebbesen (THE) (ST6 BA) 
 Katja Møller Jensen (KMJ) (ST4 BA) 

Aparna Banerjee (ABA) (ST2 BA) 
 

Observatører: Mette Dencker Johansen (MDJ), studieleder Louise Pape-Haugaard (LPH), Vice-
institutleder, SUND studievejledning, Heidi Ejlersen under punkt 3 godkendelse af 
principper for eksamensplanlægning 

   
Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra SN møde 310821 
3. Godkendelse af principper for eksamensplanlægning F22 
4. Behandling og godkendelse af revision af MSK FYS studieordning 
5. Behandling og godkendelse af digitale kompetencer i studieordninger for Sundhedsteknologi bachelor og 

kandidat samt Klinisk videnskab og teknologi 
6. Opfølgning på studiemiljø 
7. Drøftelse af ønsker om midler til studiestarten 2022 
8. Orientering om opstilling til valg (studerende) 
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/994/994664_aarsplan-sn-s-og-t-2021_godkendt.pdf


Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Studienævnet beslutter om referatet fra seneste møde kan godkendes. 
 
Opfølgningspunkter fra seneste møde: 

 De studerende skal sende mail til udsendelse blandt de studerende til MMK 

 
Bilag – referat fra møde 31. august 2021 
 
Ad 3. Godkendelse af principper for eksamensplanlægning F22 
Studienævnet bedes orientere sig i vedlagte principper og drøfte om der skal ske ændringer ift. 
eksamensplanlægningen for forår 2022. 
 
Bilag:  Principper for eksamensplanlægning 
 

Ad 4.Behandling af revision af MSK FYS studieordning 
LPH præsenterer ændringer i MSK FYS studieordningen, herunder spørgsmålet om valgfag fra Idrætsteknologi skal 
indgå, som præsenteret på seneste møde. 
 
Bilag:  Udkast til revideret studieordning for MSK FYS (spørge LPH) 
 
Ad 5. Behandling og godkendelse af digitale kompetencer i studieordninger for Sundhedsteknologi bachelor og 
kandidat samt Klinisk videnskab og teknologi 
LPH præsenterer ændringer i KVT-studieordningen. 
JJS præsenterer overordnet ændringer i læringsmål i studieordningerne for Sundhedsteknologi.  
 

Bilag:  Udkast til reviderede læringsmål - studieordning for ST BA 
 Udkast til reviderede læringsmål - studieordning for ST KA 
 Udkast til reviderede læringsmål - studieordning for KVT 
  

Ad 6. Opfølgning på studiemiljø 
Opfølgning i forbindelse med implementering af ønsker om forbedring af studiemiljø. Hvad er sket? Hvad er de 
studerendes oplevelse af dette? Hvad mangler at ske? 
 
Bilag: Excel-ark til opfølgning på studiemiljø 
 

Ad 7. Drøftelse af ønsker om midler til studiestarten 2022 
Studienævnet kan herudover bachelor overveje, om 1. semester kandidat skal inkluderes. 
 
Bilag: Mail fra teamleder om ønsker til midler i 2022 
 
Ad 8. Orientering om opstilling til valg 
De studerende i studienævnet gøres opmærksomme på, at der er valg og studienævnet drøfter, hvordan 
studerende fra alle studieretninger kan motiveres til at stille op. Der er åbent for opstilling af valglister den 7. – 27. 
oktober 2021. 
 
Bilag:  Oversigt over delvalg 
 Tidsplan for valg 
 
Ad 9. Meddelelser 

 Evaluering af opsøgende indsats foråret 2021 – institutionsrapport (2 bilag) 

 Orientering om ændring af undervisningsnormer (bilag – mail) 
 

Ad 9. Lukket punkt 

 Gennemgang af sager siden sidst 


