
 

 

Referat af studienævnsmøde torsdag den 22. november 2021

Til stede: 
Erika Spaich (EGS) 
Johannes Struijk (JJS)  
Steffan Wittrup McPhee Christensen (SWMC) 
Steffen Frahm (KSF) 
Nicklas Fleischer (NFL) 
Katja Møller Jensen (KMJ)  

 
Afbud: 
Trine Hagelskær Ebbesen (THE) 
Aparna Banerjee (ABA) 
 
 
 

 

Observatører: Louise Pape-Haugaard (LPH), studieleder (deltog fra punkt 6) og Sune Jensen, SUND 
studievejledning, Heidi Ejlersen (deltog i punkt 1-3) 
 
Referent: Malene Møller Knudsen (MMK) 
                     
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra SN møde 281021 
3. Godkendelse af eksamens- og reeksamensplan for F22 
4. Behandling af semesterkoordinators evalueringsrapport F21 – opfølgning 
5. Behandling af semesterbeskrivelser F22 
6. Meddelelser  
7. Eventuelt  
 

Punkter til behandling for lukkede døre: 

8. Overblik over sager siden sidst 
 



 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen blev godkendt. 

Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad 3. Godkendelse af eksamens- og reeksamensplan for F22 

Planen som er udarbejdet af uddannelsesadministrationen på baggrund af de i studienævnet tidligere 
godkendte principper blev godkendt. 

Studienævnet drøftede dog at afleveringsdato på nogle semestre, blot ligger tre dage før den første 
kursuseksamen. Studienævnet foreslog, at der planlægges, så der er lidt mere luft mellem projektafl. og 
første eksamensdato.  

Opfølgning:  

HRE ser på om det er muligt at skabe mere luft i eksamensplan mellem projektafleveringsdato og første 
kursuseksamen under hensyntagen til helligdage i perioden. MMK sørger for, at der går en besked til 
semesterkoordinatorer på relevante semestre, så de ved semesterstart kan gøre opmærksom på, at de 
studerende skal orientere sig i eksamensplanen. Dermed er det muligt for de studerende at planlægge at 
være færdige med projekt nogle dage før afleveringsdato, så de kan bruge flere dage på forberedelsen til 
første kursuseksamen. 

Ad 4. Behandling af semesterevalueringer og semesterkoordinators evalueringsrapporter F21 

Semesterevalueringen for ST KA 2 blev genbehandlet og godkendt. 

 Semester Konklusion Bemærkninger 
ST KA 2 Godkendt  

 
Opfølgning:  

Semesterbeskrivelsen uploades på hjemmesiden. 

Ad 5. Behandling af semesterbeskrivelser F22 
 
Studienævnsformanden gennemgår sammen med sekretær alle semesterbeskrivelser. Udvalgte 
semesterbeskrivelser, som tidligere ikke er blevet godkendt, eller hvor der er ændringer i organisering af 
undervisningsaktiviteter, blev behandlet på studienævnsmødet. Behandling af semesterbeskrivelsen for ST2 
BA udsættes dog til næste møde, da omorganisering af et kursus endnu ikke var beskrevet. Behandling af 
semesterbeskrivelsen for ST 2 KA udsættes ligeledes, da studienævnet ikke havde modtaget den inden 
mødet. 
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Uddannelse status Bemærkninger 

MSK FYS 2 Godkendt  

MA i smerte 4 Godkendt  

 
Opfølgning: 
Godkendte beskrivelser offentliggøres på hjemmesiden efter mødet, inkl. dem som er behandlet ved 
studienævnsformand og -sekretær. 
 
Ad 6. Meddelelser 

• Der er opstillet 4 kandidater til studienævnet og dermed er der fredsvalg. Kandidaterne er 
o Amin Hanad Said Indayare, ST3 BA  
o Katja Møller Jensen ST5 BA 
o Frederik Fruergaard Jensen, ST1 BA  
o Aparna Banerjee ST 3 BA 

Studienævnet drøftede igen, hvordan man kan motivere studerende fra KVT og MSK FYS til at 
stille op til valg. Det bør fremadrettet adresseres over for denne gruppe, hvad studienævnet laver 
og at dette hverv kan pynte på et CV. Studienævnet mente, at det bl.a. er FAK SUND som skal ud 
og repræsentere også på kandidatuddannelserne med optag fra andre institutioner end AAU. 

Det blev besluttet at invitere semesterrepræsentanterne fra kandidatuddannelserne 1. semester 
som observatører. MMK inviterer dem. 

• Studieordningsrevision for MSK FYS er nu legalitetskontrolleret og forventes godkendt af 
prodekanen. 

• Der er afholdt aftagerpanelmøder for uddannelserne under studienævn for Sundhed og Teknologi 
samt studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab. Møderne var denne gang opdelt i tekniske 
og ikke-tekniske uddannelser på tværs af de to studienævn som meddelt på et tidligere møde. 

Referaterne fra aftagerpanelmøderne bliver gjort tilgængelige for studienævnet på et senere 
møde, når de er godkendt. 

Ad 10. Eventuelt 

Studienævnet interesserede sig for, hvordan det går med arbejdsgruppen, som ville arbejde med udvikling 
af semesterbeskrivelserne. Arbejdsgruppen har holdt møde men da der efterfølgende skulle introduceres 
revideret kvalitetssystem og der dermed var nye krav til semesterbeskrivelser, satte arbejdsgruppen sit 
arbejde på pause. Der findes en skabelon for, hvad semesterbeskrivelserne skal indeholde på hjemmesiden 
for det reviderede kvalitetssystem. 
 
Semesterbeskrivelsen kan fx ligge i Moodle og derudover er der krav om studiestartsmodel på 1. semester 
af BA og KA uddannelser.  

Opfølgning: 

JJS følger op med JF, hvordan arbejdsgruppen kan arbejde videre med kravene til semesterbeskrivelser i det 
reviderede kvalitetssystem. 
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Ad 11. Lukket punkt 
• Gennemgang af sager siden sidst - intet referat 

 
 
Næste møde afholdes den 15. december 2021 kl. 12.30  
 


	Ad 11. Lukket punkt

