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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 20. maj 2021 kl. 12.30-15.30 

 

Sted: MS Teams 

 
SN medlemmer: Erika Spaich (EGS) 

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

 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, studieleder (MDJ), Rebecca Aistrup Damgaard Pedersen, 
(RAP), Heidi Ejlersen ved punktet om eksamensplan 

   
Decentrale studievejledere: Camilla Thomsen, Sune Midtiby Jensen Astrid Aaen Springborg, Nitharsana 

Nagendram, Mads Schultz Jensen 
 

Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra SN møde 200421 
3. Godkendelse af eksamens- og reeksamensplan for E21 
4. Behandling og godkendelse af semesterbeskrivelser for E21 

5. Godkendelse af mødeplan (datoer) for F22  
6. Drøftelse af studieleders politik for gruppedannelse 
7. Orientering om frafaldstruede studerende 
8. Meddelelser  
9. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
10. 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: 
 

 Genbehandling af 2 semesterkoordinators evalueringsrapporter sammen med semesterevalueringer fra 
studerende – E20: Rapporterne er processeret som aftalt og offentliggjort på hjemmesiden for evaluering 
af undervisning på HST. 

 Behandling af vejledning til semesterbeskrivelser (kriterier): Der bliver naturligt ifm. implementering af det 
revideret kvalitetssystem, hvor også semesterbeskrivelser ændres.  

 Behandling af politik for statusseminar: Status fra MDJ 
 

Bilag – referat fra møde 20. april 2021 
 

Ad 3. Godkendelse af eksamens- og reeksamensplan for E21 
Eksamensplanlægger har lavet udkast til eksamensplan på baggrund af principper som er godkendt af 
studienævnet på et tidligere møde. Studienævnet bedes forholde sig til planen jf. Principperne, og om muligt 
godkende den. 
 
Bilag 3a eksamensplan i word 
Bilag 3b eksamensplan i excel  - vær obs på at uddannelser fra SN for IF også er inkluderet.  
 

Ad 4. Behandling og godkendelse af semesterbeskrivelser for E21 
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. 
Tovholder bedes i sin indstilling forholde sig til vejledning til udarbejdelse af semesterbeskrivelser (bilag). 
Indstillingen og evt. kommenteret semesterbeskrivelse kan uploades i dertil indrettet mappe i Teams. 
 
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 SWMC THE 

ST BA LPH APA 

ST KA JJS THE 

KVT KA EGS KMJ 

  
NB! Der er genindført eksamensbeskrivelser i semesterbeskrivelserne. Dokument med disse er vedlagt til 
orientering. Særligt for alle 3. semestre: Der er PBL læringsmål på alle 3. semestre til efteråret 2021 i de gældende 
studieordninger fra 2020. OBS på hvordan forandringen adresseres. 
 
Bilag 4a: skabelon til tovholders indstilling 
Bilag 4b: studienævnets vejledning til udarbejdelse af semesterbeskrivelser  
Bilag 4c: dokument med gyldige eksamensbeskrivelser 
Bilag 4d-m: Semesterbeskrivelser 
 

Ad 5. Godkendelse af mødeplan (datoer) for F22 
MMK foreslår følgende mødedatoer for foråret 2022. Der er i forslaget taget hensyn til at der ikke er planlagt 
møder i samme uger som der er helligdage. Studienævnet bedes godkende datoerne, hvorefter MMK indkalder 
medlemmerne i Outlook-kalenderen. 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
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Tirsdag 15. februar 
Onsdag 29. marts (inkl. godkendelse af sem. koord. rapporter) 
Torsdag 27. april 
Tirsdag 31. maj (inkl. godkendelse af semesterbeskrivelser – sent pga. Kr. Himmelfart den 26.5) 
Torsdag den 30. juni eller mandag den 4. juli 
 

Ad 6. Drøftelse af studieleders politik for gruppedannelse 
Jf. en ændring i Fællesbestemmelserne er politik for gruppedannelse ikke længere studienævnets ansvar, men 

dette er overgået til studieleder. MDJ har på studienævnsmøde i februar ønsket at høre studienævnets tanker og 

ønsker til en fælles gruppedannelsespolitik. Studienævnet skal derfor på dette møde drøfte tanker om eventuelle 

ideer til ændringer, hvis det vurderes nødvendigt. 

 

Efterfølgende vil MDJ arbejde med en opdatering af politikken og bringe den med tilbage til kommentering i 

studienævnet på et senere møde. 

 

Bilag: Den nuværende politik for gruppedannelse 
  

Ad 7 Orientering om frafaldstruede studerende 
Ifm.  arbejde med frafaldstruede studerende laver vi en proaktiv indsats ved at vi inviterer til vejledende samtaler 
med studerende, som har mangler. Det betyder, at vi ikke har studerende, som er mere end 15 ECTS bagud med 
deres uddannelse uden at vi har kontakt til dem.  
 

Ad 8. Meddelelser 
 

 Reviderede retningslinjer for afvikling af eksamen i foråret ‘21. (LINK) 

 Implementering af revideret kvalitetssystem (hvis muligt uploades bilag hertil forud for mødet 

 SUND uddannelsesledelsesmøde 

 Revision af MSK FYS studieordning status (hvis muligt uploades bilag hertil forud for mødet) 

 Status på handlingsplansarbejdet  

 Digitale kompetencer i studieordningerne – status 
 

Ad 9. Lukket punkt 

 Gennemgang af sager siden sidst 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Regler+og+formularer/Gruppedannelse/
https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/1002/1002608_regler-for-afvikling-af-proever-i-foraarssemesteret-2021--110521.pdf

