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Indkaldelse til studienævnsmøde 24. august 2020 kl. 12.30-15.30 
 
Sted: NJV 12A/6-104 
 
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) 

 
Observatører: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
 Mille Andersen (MIA), (KVT2) 
    
SUND studievejledning: Maria Damgaard Kjeldsen, Camilla Thomsen, Astrid Aaen Springborg, Nitharsana 

Nagendram 
 

Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat 
3. Behandling af selvevalueringsrapporter for master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling (LPH) 
4. Orientering om optag på uddannelserne (MMK) 
5. Orientering om studiestart (MDJ) 
6. Orientering om ekstraordinær indsats for frafaldstruede studerende (LPH/MMK) 
7. Orientering om undervisning under COVID-19 (LPH) 
8. Behandling af revision af studieordninger ST, KVT og MSK FYS 
9. Meddelelser  
10. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
11. 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 seneste møde 
Bilag: referat fra studienævnsmøde 30. juni 2020. 
 
Ad 3. Behandling af selvevalueringsrapporter for master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling 
Formanden har på studienævnets vegne og på baggrund af input fra semesterkoordinatorer lavet svar på 
fokusområderne i selvevaluerings-rapporteringen.  
Studienævnets medlemmer opfordres til at læse rapporten og forholde sig kritisk til studienævnets svar samt evt. 
bidrage med forslag til ændringer eller supplering. Spørgsmål til studieleders svar er også velkomne.  
 
Bilag: Selvevalueringsrapport tilføjes på fileshares onsdag 
 
Ad 4. Orientering om optag på uddannelserne 
 
”Ja tak” til optag på bacheloruddannelser jf. optag via KOT bacheloruddannelser 
ST:  44  
 
”Ja tak” til optag på kandidatuddannelser jf. optag på kandidatuddannelser 
MSK FYS:  30 
KVT:  45 
ST:  33 
 
”Ja tak til optag på masteruddannelser jf. optag på masteruddannelser 
MA i smerte: 22 
 
Ad 5. Orientering om afvikling af studiestart (MDJ) 
 
 
Ad 6. Orientering om ekstraordinær indsats for frafaldstruede studerende (LPH/MMK) 
Studie- og trivselsvejledningen vil kontakte vores studerende som er kommet bagud med at bestå min. 5 ECTS, for 
at tilbyde dem en vejledningssamtale. Se bilag med henvendelsen. Antallet af udvalgte studerende fordelt på 
uddannelser: 
ST 3. og 5. sem. BA:  23 
KVT 3. sem.  6 
MSK FYS 3. sem. 2 
 
Bilag: Henvendelse fra AAU studie- og trivselsvejledning 
 
Ad 7. Orientering om undervisning under COVID-19 (LPH)  
Der orienteres om status for dette. 
 
Ad 8. Revision af studieordninger ST, KVT og MSK FYS 
Det er nødvendigt at ensrette/løfte og justere læringsmål i det nu samlæste kursus ”Videnskabelig metode og 
formidling” (KVT1 + MSK FYS1) og ”SMAC” (ST7). En arbejdsgruppe skal i den forbindelse nedsættes. LPH foreslår 
foreslår, at den består af LPH og de kursusansvarlige (KSF, SHC og TSP).  
 
Ad 9. Meddelelser 

- Semesterbeskrivelse for MSK FYS3 forventes at blive sendt rundt til godkendelse i uge 35 
- PBL læringsmål i projektarbejder på 1. sem. BA og KA 
- Orientering om HST Corona task-force for uddannelse 

http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwoptsv2r/svarram5.html
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdirevu6.html
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