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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 29. marts 2022 kl. 12.30-15.30 
 
Sted: Niels Jernes vej 12A, lokale 6-104 
 
SN medlemmer: Erika Spaich (EGS) 

Johannes Struijk (JJS) 
Steffan Wittrup McPhee Christensen (SWMC) 

 Steffen Frahm (KSF) 
 Amin Hanad Said Indayare (ASI) (ST4 BA) 

Aparna Banerjee (ABA) (ST4 BA) 
Frederik Fruergaard Jensen (FFJ) (ST2 BA) 
Katja Møller Jensen (KMJ) (ST6 BA) 

 
Observatører: Louise Pape-Haugaard (LPH), Vice-institutleder og studieleder,  
 Sune Jensen (SMJ), SUND studievejledning,  
 Magnus Bye Blumenfeld (MBB), semesterrepræsentant (KVT2) 
   
Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra SN møde 150222 
3. Præsentation af indretning af studiemiljø i det nye SUND byggeri v. projektgruppen og CAS 
4. Behandling af semesterkoordinators evalueringsrapporter E21 inkl. evalueringer med studerende 

• Herunder studiestartsevalueringer 
5. Behandling af foreløbig handlingsplan for uddannelser 
6. Drøftelse af match-tjekker for ST BA 
7. Drøftelse af SPS-ordning – ny udbyder 
8. Orientering om optag på uddannelser – kvote 2 og kandidatuddannelser 
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/1127/1127616_aarsplan-sn-s-og-t-2022_.pdf


Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden vedtages med eventuelle ændringer. 
 
Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Referatet fra seneste møde godkendes med eventuelle ændringer. 
 
Bilag – referat fra møde 15. februar 2022 
 
Ad 3. Præsentation af indretning af studiemiljø i det nye SUND byggeri v. projektgruppen og CAS 
Campus Service (CAS) præsenterer eksempler på forslag til indretninger af studiemiljøer, grupperum, 
undervisningsrum og kantine som studiemiljø, og studienævnet inviteres til at komme med input. 
 
Studienævnets input og sparring i forhold til disse forslag er væsentlige og tages med i det videre arbejde med at 
færdiggøre indretningen, men har dog ikke beslutningsbeføjelser eller kan stille krav til indretningen af studie- og 
undervisningsmiljøerne.  
 
Ad 4. Behandling af semesterkoordinators evalueringsrapport E21 inkl. semesterevalueringer med studerende 
Studienævnet behandler og godkender følgende semesterkoordinatorrapporter. Alle rapporter inkl. de øvrige 
ligger som bilag, og formanden behandler dem alle. Studienævnets input er velkomne til alle rapporter, men 
forventes til de nedenstående. 
 
Semester: Tovholder: Studerende: 
MSK FYS 1 SWMC  APA 
ST 5 BA  EGS  KMJ 
KVT 1  JJS  ASI 
SMERTE 3 KSF  FFJ 
 
Under dette punkt behandles også evaluering af tidlig studiestart (august, september, oktober), som er evalueret i 
projektgrupperne i oktober og indgår i semesterkoordinators evalueringsrapport for ST1 BA, ST1 KA, KVT1 og MSK 
FYS 1. 
 
Ad 5. Behandling af foreløbig handlingsplan for uddannelser 
JJS orienterer om status. 
 
Ad 6. Drøftelse af match-tjekker for ST BA 
LPH præsenterer udkast og studienævnet drøfter dette. 
 
Bilag: ST matchtjekker 
 
Ad 7. Drøftelse af SPS-ordning 
Styrelsen har haft opgaven med at finde faglige støttelærere/mentorer til studerende med neurologiske og 
psykiske lidelser i udbud og dette er vundet af Olivia Danmark, som er en privat virksomhed. Olivia Danmark 
ansætter derfor fremover faglige støttelærere fra AAU i bibeskæftigelse. Tidligere har opgaven ligget internt på 
AAU. OBS på at det er svært for Olivia Danmark at finde støttelærere. Det kan betyde, at det bliver sværere end 
hidtil at finde egnede faglige støttelærere/mentorer til vores studerende. 
 
Bilag: Præsentation fra SPS-kontoret på AAU 
 
Ad 8. Orientering om optag på uddannelser – kvote 2 og kandidatuddannelser 
Kandidatuddannelser: http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html 
Bacheloruddannelser kvote 2: http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwkot/ansog6.html  
 
Ad 9. Meddelelser 

• Indførelse af nyt adgangskrav på ST BA – min. 4 som adgangsgivende karakter i matematik kan først 

http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwkot/ansog6.html
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indføres fra og med optagelsen september 2024. 
• Dispensation til tilføjelse i studieordning for MSK FYS 2022 under adgangskrav er godkendt: indførelse af 

nyt adgangskrav som er krav om dansk autorisation senest september det år, man starter på uddannelsen. 
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