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Indkaldelse til studienævnsmøde 5. maj 2020 kl. 09.00-12.00 
 
Skype 
 
SN medlemmer: Erika Spaich (ES) 

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

 Nicklas Fleischer (NFL) (ST4 BA) 
 Tobias Brinkmann Duncker (TBD) (ST2 KA) 
 Trine Hagelskær Ebbesen (THE) (ST4 BA) 
 Katja Møller Jensen (KMJ) (ST2 BA) 

 
Observatør: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
 Mille Andersen (MIA), (KVT2) 
 Pia Nielsen (PN), Uddannelsesadministrationen – deltager i punkt 3 
   
Decentrale studievejledere: Maria Damgaard Kjeldsen, Camilla Thomsen, Nicolaj Andersen, Astrid Aaen 

Springborg, Nitharsana Nagendram 
 

Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat 
3. Behandling af dimittendundersøgelser – Sundhedsinformatik, Smertevidenskab, KVT og ST (PN) 
4. Behandling af kriterier til godkendelse af semesterbeskrivelser (LPH) 
5. Genbehandling af 1 semesterkoordinators-evalueringsrapport fra E19 på baggrund af semesterevalueringer 

fra studerende (LPH) 
6. Godkendelse af principper for eksamens- og reeksamensplan for E20 (MDJ) 
7. Godkendelse af mødeplan for F21 (MMK) 
8. Behandling af årsrapport fra censorkorps for Medicin (LPH) 
9. Orientering om status på undersøgelse af grupperumssituationen (JJS) 
10. Orientering om matematik på første studieår (MDJ/LPH) 
11. Orientering om eksamener under COVID-19 (LPH) 
12. Meddelelser  
13. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
14. 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/813/813878_aarshjul-sn-s-og-t-2020_godkendt.pdf


 
 
Ad 2. Godkendelse af referat fra møde 24. marts 
Bilag – referat fra studienævnsmøde 24. marts 2020 
 
Ad 3. Behandling af dimittendundersøgelser – Sundhedsinformatik, Smertevidenskab, KVT og ST 
NB! BA i ST er der kun én respondent, fordi der kun er én studerende som ikke gik videre på kandidatuddannelsen. 
Denne rapport behandles ikke af validitetsmæssige årsager. 
 
Studienævnet bør generelt læse rapporterne igennem og se om der er noget, der vækker undren eller bekymring. 
 
For både ST og KVT har der været grønne ledighedstal i Studienævnsrapporten for 2019. 
Dimittendundersøgelserne for disse to er ”midtvejs-rapporter” – dvs. rapporter der er lavet midt i den 6 årige 
selvevalueringscyklus og der laves nye dimittendundersøgelser om 3 år. Her skal studienævnet se på, om der er 
noget, som er helt skævt. 
 
For SI kan særligt kapitel 4 om vurdering af uddannelsens relevans og anvendelighed være interessant, idet 
uddannelsen har ligget stille nogle år, men nu står for en revitalisering og genopstart. 
 
Smertemasteren har kun 5 respondenter, men det er af 6 mulige, så denne behandles med et vist forbehold. Også 
her kan afsnit 4 være interessant. 
 
Bilag – Dimittendundersøgelser for BA og KA i Sundhedsteknologi, KA i Klinisk videnskab og teknologi, MA i smerte 
og MA i Sundhedsinformatik 
 
Ad 4. Behandling af kriterier til godkendelse af semesterbeskrivelser  
I det tidligere studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt anvendte vi 4 kriterier til godkendelse af 
semesterbeskrivelser. Det var 1) arbejdsindsats forventet af studerende, 2) hvordan undervisning understøtter 
opnåelse af læringsmål, 3) sammenhæng mellem eksamens- og undervisningsform og 4) udprøvning af læringsmål 
i eksamen. På baggrund af det nuværende studienævns arbejde med godkendelse af koordinators 
evalueringsrapport er der tilføjet et punkt om relevante action points er adresseret.  
 
Bilag – Vejledning vedr. udarbejdelse af semesterbeskrivelser (tilføjelser til tidligere version er markeret med gult) 
 
Ad 5. Behandling af semesterkoordinators-evalueringsrapporter fra E19 på baggrund af semesterevalueringer 
fra studerende (opsamling) 
Resultaterne af semesterevalueringen er nu samlet i semester-evaluerings-rapporter og blev på seneste møde 
behandlet enkeltvis på baggrund af de besluttede kriterier og med fokus på om semester-koordinator-rapporterne 
opsummerer alle væsentlige forhold ift. kvalitetssikring af undervisningen og om evalueringerne giver anledning til 
ønske om nærmere undersøgelse og/eller diskussion i studienævnet. Semesterkoordinatorrapporten for MSK FYS 
1 blev ikke godkendt og skal derfor behandles på ny. Tovholdere på uddannelsen var EGS og NFL og studienævnet 
havde følgende kommentarer 
 

Semester Konklusion Bemærkninger 
MSK FYS 1 Ikke 

godkendt 
Der var 6-7 røde felter fra de studerendes evaluering, som ikke var blevet 
adresseret i rapporten. Der var desuden 3 action points, som ikke var koblet 
med teksten. EGS sender sine kommentarer til LPH og MMK. NFL var enig i 
konklusionen. Derudover skal ordet pensum ændres til læringsmål. De 
studerende skal vænnes til, at der tales om adressering af læringsmål i 
undervisningen og ikke ”læsning af pensum”. Dette skal ændres i dialog med 
koordinatoren. 
Action point ifm. tilpasning af projektrapport skal afklares i et møde mellem 
koordinator, LPH og SWC. LPH indkalder til møde inden semesterbeskrivelsen 
indkaldes.   
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Bilag – Semesterkoordinatorrapport for MSK FYS 1 i ny version tilgår snarest 
 
Ad 6. Godkendelse af principper for eksamens- og reeksamensplan for E20 
Studienævnet skal godkende principperne for eksamensplanlægning for efteråret 2020. 
 
Bilag – Procedure og principper for eksamensplanlægning 
 
Ad 7. Godkendelse af mødeplan for forår 2021 
Forslag til mødeplan er som følger: 
 
Onsdag den 17. februar 
Torsdag den 25. marts 
Tirsdag den 20. april 
Torsdag den 20. maj 
Torsdag den 17. juni (alternativt torsdag den 1. juli) 
 
Der er taget højde for at der ikke er møder i samme uger som der er helligdage. Studienævnet bedes forholde sig 
til planen og godkende om muligt. 
 
Ad 8. Behandling af årsrapport for censorkorps for Medicin 
Kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi censureres af dette censorkorps og studienævn for sundhed og 
teknologi skal derfor behandle årsrapporten. 
 
Bilag – Årsrapport for censorkorpset for Medicin 
 
Ad 9. Orientering om status på undersøgelse af grupperumssituationen (JJS) 
På seneste studienævnsmøde kom det frem, at alle semestre på ST og KVT klager i evalueringerne over, at der ikke 
er faste grupperum – studienævnet er enige i at dette er problematisk, men beslutninger vedr. grupperum ligger 
ved institutledelsen. Studienævnet kan gøre opmærksom på at der er et problem og kan evt. bede om at der i 
institut- og studieledelse iværksættes et arbejde for at etablere gode vaner blandt de studerende og evt. anvise 
alternativer hvor de tilstedeværende ressourcer anvendes bedre. Studienævnet nedsatte et udvalg til at 
undersøge muligheder for grupperum på vores uddannelser på forskellige semestre. Udvalget præsenterer på 
dette møde, hvad de er kommet frem til. 
 
Ad 10. Orientering om matematik på første studieår (MDJ/LPH) 
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi (HST) har truffet beslutning om at have alle studerende på egen fysiske 
lokation fra og med efterårssemesteret 2020, derfor arbejdes med en afklaring af de praktiske muligheder 
vedr. matematik på 1. og 2. semester. 
 
Ad 11. Orientering om eksamener under COVID-19 (LPH) 
Rektoratet har besluttet, at alle eksamener for F2020 skal afvikles virtuelt. Det gælder selvfølgelig også for 
uddannelser under vores studienævn. Det er besluttet, at alle mundtlige eksamener afholdes i Microsoft Teams. Vi 
er ved at klarlægge muligheder og begrænsninger i Teams.  
 
Ad 12 Meddelelser 

• Orientering om optag på uddannelserne  
o (følg optag på kandidatuddannelser)  
o bilag notat vedr. kvote 2 (se side 8 og 9 som vedrører SUND) 

 
• Orientering om behandling af frafaldstruede jf. AAUs procedure til vejledning af frafaldstruede.  

o Gul kategori mangler at bestå 6-15 ECTS i forhold til normeret studietid og rød kategori mangler at 
bestå over 15 ECTS i forhold til normeret studietid. Systemet tager ikke hensyn til fx, barsel, orlov 
og sygdom og derfor har studienævnssekretæren gennemgået listerne og kun sendt mails til de 

http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
https://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAssets/600/600223_procedure-vedr.-vejledning-af-frafaldstruede-studerende-2019.pdf


4 

 

 

studerende, som vurderes reelt at være frafaldstruede, og som vi ikke allerede er i dialog med. 
o Bilag med oversigt over frafaldstruede fundet af systemet og det antal som reelt er frafaldstruede 

og vi har sendt mail, samt det antal som har taget imod særlig vejledning, sidste to er tilføjet i 
hånden.  
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