
 

 

Referat af studienævnsmøde torsdag den 28. maj 2020

Til stede: 
Louise Pape-Haugaard (LPH)  
Erika Spaich (ES) 
Johannes Struijk 
Steffan Wittrup 
Nicklas Fleischer (NFL) 
Trine Hagelskær Ebbesen (THE) 
 
 

Afbud:  
Tobias Brinkmann Duncker (TBD) 
Katja Møller Jensen (KMJ)  
Studievejledningen  
Mille Andersen (KVT) 
 
 
 
 

 
Observatør: Mette Dencker Johansen (MDJ) 
 
Referent: Malene Møller Knudsen 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat 
3. Behandling af semesterbeskrivelser for E20 
4. Afklaring af behov for studieordningsrevisioner 
5. Behandling af frafald på første studieår 
6. Afklaring af behov for international markedsføring – herunder adgangsgivende bacheloruddannelser 
7. Orientering om status på undersøgelse af grupperumssituationen (JJS) 
8. Orientering om matematik på første studieår (MDJ/LPH) 
9. Orientering om eksamener under COVID-19 (LPH) 
10. Meddelelser  
11. Eventuelt  
 

Punkter til behandling for lukkede døre: 

12. Merit, dispensationer og klager 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

Ad 3. Behandling af semesterbeskrivelser for E20 
 
Semesterbeskrivelserne blev behandlet med udgangspunkt i indstillinger fra tovholdere. 

Studienævnet besluttede for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt de kunne godkendes som de var eller om 
der var forhold fra semesterevalueringen fra forrige semester, som koordinator ikke havde taget højde for 
i den nye beskrivelse. 

Semester Konklusion Bemærkninger 
MSK FYS 1 Ikke godkendt Modulet Videnskabelig metode og formidling manglede og var slet ikke 

nævnt i semesterbeskrivelsen. LPH forklarede, at dette modul 
samlæses med ST og KVT og er i gang med at blive nyorganiseret, 
hvorfor det var forsinket. Når beskrivelsen af modulet er klar tilføjes 
det semesterbeskrivelsen og den sendes til godkendelse i 
studienævnet på ny. Derudover skal modulet præsenteres under 
”organisering af semestret”. 
 
Studienævnet bemærker at der på tværs af kursusmoduler er lav grad 
af konfrontationstimer, samt at det er uklart hvordan 
konfrontationstimerne sammentælles. 
 
LPH indkalder til møde med semesterkoordinator.  

MSK FYS 3 - Endnu ikke modtaget 

ST BA 1 - Endnu ikke modtaget 

SMERTE 1 Ikke godkendt 
 

Studienævnet havde svært ved at læse og forstå formålet med 
semestret.  
LPH indkalder til møde afklarende møde med semesterkoordinator 
sammen med MDJ. 
 

ST BA 3 Godkendt  

ST BA 5 - Endnu ikke modtaget 

ST KA 1 Ikke godkendt Semesterbeskrivelsen var mangelfuld, idet der manglede beskrivelse af 
to kursusmoduler (Interoperabilitet i kliniske informationssystemer 
samt Videnskabelig metode og formidling). Modulet Videnskabelig 
metode og formidling manglede fordi dette modul delvis skal samlæses 
med KVT og MSK FYS og er i gang med at blive nyorganiseret, og 
dermed var forsinket. Når beskrivelsen af modulet er klar tilføjes det 
semesterbeskrivelsen og den sendes til godkendelse i studienævnet på 
ny. 
 
Eksamensformen i Beslutningsstøttesystemer stemmer ikke overens 
med studieordningen. LPH kontakter kursusansvarlige. 
 

ST KA 3 Betinget 
godkendt 

Ny semesterkoordinator tiltræder for kommende semester. Semesters 
progression og sammenhæng ift. uddannelsen er mangelfuldt 



 

3 

beskrevet.  
 
LPH kontakter semesterkoordinator vedr. dette. 
 
Gruppestørrelse iht. Politikken er 2-4 studerende. I denne 
semesterbeskrivelse er der angivet 1-4 studerende og dette godkendes 
af studienævnet. 
 

KVT 1 Ikke godkendt Modulet Videnskabelig metode og formidling manglede og var slet ikke 
nævnt i semesterbeskrivelsen. LPH forklarede, at dette modul 
samlæses med ST og MSK FYS og er i gang med at blive nyorganiseret, 
hvorfor det var forsinket. Når beskrivelsen af modulet er klar tilføjes 
det semesterbeskrivelsen og den sendes til godkendelse i 
studienævnet på ny. 
 
Forkortelser over undervisere ved et kursus skal opdateres  
 

KVT 3 Betinget 
godkendt 

Projektledelse: 3 forelæsninger og 10 planlagte kursusgange. Der 
mangler et antal forelæsninger, som skal tilføjes.  LPH undersøger og 
retter dette. 
 
MMK fjerner passus om besparelser og retter SMH. (redaktionelle 
ændringer) 
 

SI 1 - Ikke modtaget 
 

 
Derudover blev det diskuteret, om man udvander PBL ved at lave projektforslag som eksemplificeringer. 
Flere medlemmers holdning var, at man fint kan bruge projektforslag ved de første semestre på en 
uddannelse og at der ift. progression i PBL-læringsmålene i løbet af uddannelsen forventes større 
selvstændighed og der ikke længere stilles projektforslag. 
 
Opsamling: LPH nævnte, at det fremadrettet er vigtigt, at studienævnet forholder sig til kriterier for 
godkendelse af semesterbeskrivelser, for at sikre ensartet behandling af semesterbeskrivelserne på tværs 
af studienævnets tovholdere. 
 
Opfølgning: 
Godkendte semesterbeskrivelser uploades på hjemmesiden. LPH og MMK arbejder videre med de ikke 
godkendte og de betinget godkendte semesterbeskrivelser. Semesterbeskrivelserne som ikke var modtaget 
til dette møde behandles på studienævnsmøde den 30. juni. 
 
Ad 4. Afklaring af behov for studieordningsrevisioner (LPH) 

• Der er behov for en revision af studieordningen for bachelor i sundhedsteknologi i forbindelse med 
en ændring af matematik på 3. semester pr. 1. september 2021. JJS er tovholder og laver forslag til 
ændringer som opdateres til at gælde for både 1. sem. og 3. sem. pr. 1. september 2021. 

• Der bliver også behov for revision af modulet Videnskabelig metode og formidling (KVT + MSK 
FYS)/Videnskabelig metode og kommunikation (ST), som skal samlæses og beskrives yderligere. LPH 
er tovholder.  

Fristen for reviderede moduler til MMK er 1. oktober 2020.  

• MDJ spurgte til studienævnets holdning til om i nogle af studienævnets studieordninger fremover 
skulle indgå Projektorienteret forløb (praktik), som er beskrevet her: 
https://www.internationaltkontor.aau.dk/evaluering-praktik-udlandet/projektorienteret-
forloeb/#295592 

https://www.internationaltkontor.aau.dk/evaluering-praktik-udlandet/projektorienteret-forloeb/#295592
https://www.internationaltkontor.aau.dk/evaluering-praktik-udlandet/projektorienteret-forloeb/#295592
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Studienævnet kiggede på hjemmesiden, og selvom det ser ud til at der er mulighed for at lave PBL i 
projektet, finder studienævnet at det vil være svært at imødekomme læringsmålene i forhold til 
uddannelsens kompetenceprofil, da opholdet i en virksomhed vil veje for tungt tids- og 
indholdsmæssigt.  
 
SWMC bemærkede dog, at projektorienteret forløb ifølge hans mening kunne passe fint ind i 
kandidatuddannelsen i Muskuloskeletal fysioterapi. 
 

Det blev diskuteret, om studieordningen til kandidatuddannelsen i MSK FYS skal revideres allerede nu eller 
om man skulle vente til hele uddannelsen har været gennemført første gang. Det blev samtidig overvejet, at 
man kan tilrette i implementeringen af semestret i forhold til kompetenceprofilen.  

Opfølgning: 

Semesterkoordinator på 3. sem. MSK FYS inviteres til dialog for at få en afklaring af, hvordan semestret 
forventes at blive afholdt i forhold til studieordningen, og om han evt. mener, at der er behov for en 
studieordningsændring allerede pr. 1. september 2021. 

Ad 5. Behandling af frafald på første studieår (LPH) 

Studienævnet havde tidligere besluttet at følge nøje med i udviklingen af frafald på første studieår (ST). 
Frafaldet i 2019 er 11,5 %. Studienævnet mente, at dette må siges at være forventeligt.  

Ad 6. Afklaring af behov for international markedsføring – herunder adgangsgivende 
bacheloruddannelser (LPH) 
Der er jf. adgangskravene til vores bacheloruddannelser ikke mulighed for at optage udenlandske 
studerende uden at de har bestået studieprøve i dansk eller en dansk bacheloruddannelse. 

MDJ orienterede om at et tiltag ift. markedsføring i de nordiske lande for idrætsteknologi, evt. kan blive 
udbredt til andre uddannelser. Tiltaget er dog forsinket pga. corona-krisen. Studienævnet bad blive 
orienteret om arbejdet, når det kan lade sig gøre i fremtiden. 

Ad 7. Orientering om status på undersøgelse af grupperumssituationen (JJS) 

Studienævnet havde på foregående møder diskuteret, hvordan man bedst kunne komme i dialog med 
institutledelsen om forbedring af situationen med grupperum for de studerende. Udvalget havde ikke nyt 
at præsentere, men regner med at kunne præsentere nyt på næste studienævnsmøde. 
 
Situationen er at 3 semestre ekstra fra Idræt og ST (første studieår) efter sommerferien også vil få brug for 
grupperum. Signalet fra uddannelsesledelsen på HST er lige nu, at ingen studerende vil få faste 
studiearbejdspladser/grupperum. 
 
JJS mener fortsat at det er problematisk og at det bør nuanceres så i hvert fald 1. semester bør have 
grupperum. Han beder om at 1-2 studerende kan deltage i et mere formaliseret møde ultimo juni. 
 
 
 
Opfølgning: 
De studerende melder til JJS, hvem som kan deltage i formelt møde med uddannelsesledelsen på HST 
ultimo juni. Udvalget giver en status på næste studienævnsmøde. 
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Ad 8. Orientering om matematik på første studieår (MDJ/LPH) 
Matematikundervisningen kommer til at foregå på campus på Fredrik Bajers Vej. En stor del af de 
forelæsninger, som afholdes for alle studieretninger, vil blive streamet på skemalagte tidspunkter til 
grupperum. Der vil samtidig gå en underviser rundt og hjælper i grupperummene. Efterfølgende laves 
opgaveregning i grupperum med samme underviser.  

Studienævnet udtrykte stor tilfredshed med denne løsning. 

Ad 9. Orientering om eksamener under COVID-19 (LPH) 
Udmeldingen om at eksamener kunne omlægges til fysisk fremmøde gælder kandidatspecialer, 
bachelorprojekter og masterspecialer. LPH har meldt ind, at kun disse semestre skal omlægges af hensyn til 
administrationen, som står overfor at skulle omlægge 155 bachelorprojekt og kandidatspeciale-eksamener. 

Hvis en ekstern censor ikke har mulighed for at komme til Aalborg, vil det være muligt for vedkommende at 
deltage virtuelt. 

Studienævnet adresserede forskellig udfordringer. Der vil blive offentliggjort vejledninger på en særlig 
hjemmeside for eksamener i foråret 2020: 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Exams+spring+2020+%28corona%29+/  

Ad 10. Meddelelser 

• Arbejdsgruppe vedr. effektivisering af semesterbeskrivelser er nedsat. LPH og JJS har meldt sig og 
repræsentanter for studienævn for idræt og folkesundhedsvidenskab vil også deltage i arbejdet. 

• Orientering om optag på uddannelserne  
o (følg optag på kandidatuddannelser)  
o (følg optag på masteruddannelser) 

  16 ansøgninger på master i smertevidenskab er ret godt. 6 ansøgninger på SI er 
under grænsen og det er dermed ikke meningsfyldt at holde uddannelsen åben. 

o For bacheloruddannelser afventes kvote 1 ansøgningerne 
 

 
Næste møde afholdes den 30. juni kl. 12.30 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Exams+spring+2020+%28corona%29+/
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdirevu6.html

