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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 31. august 2021 kl. 12.30-15.00 

Indkaldelse til konstituerende studienævnsmøde 31. august 2021 kl. 15.00 – 15.30 

 

Sted: Niels Jernes Vej 12A/6-104 

 
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), Steffen Frahm (KSF) 

   
Decentrale studievejledere: Sune Midtiby Jensen (SMJ) 

 
Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra SN møde 010721 
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 
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: 

 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 (studieleder) 

 Nyt om hvornår de tiltag som betales af fagmiljø vil blive udført? (studienævnsformand) 

 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).  

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

 
Bilag – referat fra møde 1. juli 2021 
 

Ad 3.Behandling af revision af MSK FYS studieordning 
Revision af MSK FYS studieordningen blev igangsat på foranledning af fagmiljøet. Der er 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. 
 
Bilag: uploades snarest  
 
Ad 4. Behandling af digitale kompetencer i studieordningerne 
JJS og LPH har deltaget i udvalg til identificering af digitale kompetencer. I ST og KVT studieordningerne findes allerede mange 

af de efterspurgte digitale kompetencer, hvilket betyder at kun enkelte læringsmål skal tilføjes 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 præsenterer analyse af og forslag til studieordningerne på mødet. 

 

Ad 5. Igangsætte indstilling af Årets Underviser for efterårssemestret jf. procedure 
Proceduren for udpegning af Årets Underviser på SUND er blevet revideret. Ændringerne har primært været til 
formål at skabe tydelighed om de enkelte procestrin - og betyder derved ikke substantielle ændringer til selve 
processen. 
 
Bilag: Procedure for Årets Underviser 
 

Ad 6. Orientering om sammensætning af aftagerpaneler 
Orientering 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).  
 
Bilag 5a: Indstilling af aftagerpanel for de sundhedsvidenskabelige uddannelser 
Bilag 5b: Indstilling af aftagerpanel for de tekniske uddannelser 
 

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: 49 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/studienaevn+for+sundhed+og+teknologi/Organisation-og-opgaver/
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
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Bacheloruddannelse: http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwoptsv2r/svarram5.html  
ST: 56 
 
Deltidsuddannelser: 
Der er ikke optag på MA i smerte i 2021. 
 
LPH orienterer kort om processen for bemanding af uddannelserne. 
 

Ad 8. Meddelelser 
 Orientering om det reviderede kvalitetssystem med fokus på de kvalitetsområder, som træder i kraft pr. 1. 

september 2021. 
 

Ad 9. Lukket punkt 

 Gennemgang af sager siden sidst 
 

 
Dagsorden til konstituerende møde: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Valg af ny formand 
3. Orientering om Forretningsorden, hjemmeside mm.  

http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwoptsv2r/svarram5.html
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/

