
1 

 

 

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 20. april 2021 kl. 12.30-15.30 

 

Sted: MS Teams 

 
SN medlemmer: Erika Spaich (EGS) 

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

 Nicklas Fleischer (NFL) (ST6 BA) 
 Trine Hagelskær Ebbesen (THE) (ST6 BA) 
 Katja Møller Jensen (KMJ) (ST4 BA) 

Aparna Banerjee (ABA) (ST2 BA) 
 

Observatør: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ), Rebecca Aistrup Damgaard Pedersen, 
(RAP) 

   
Decentrale studievejledere: Camilla Thomsen, Astrid Aaen Springborg, Nitharsana Nagendram, Mads Schultz 

Jensen 
 

Sekretær: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra SN møde 230321 
3. Genbehandling af 2 semesterkoordinators evalueringsrapporter sammen med semesterevalueringer fra 

studerende - E20 
4. Behandling af vejledning til semesterbeskrivelser (kriterier) 
5. Behandling af politik for statusseminar  
6. Behandling af eksamensplan for master i smertevidenskab  
7. Orientering om godkendte handlingsplaner 
8. Orientering om særlig indsats overfor frafaldstruede studerende – studie- og trivselsvejledningen 
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/994/994664_aarsplan-sn-s-og-t-2021_godkendt.pdf


Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Studienævnet beslutter om referatet fra seneste møde kan godkendes. 
 
Opfølgningspunkter fra seneste møde: 

 3 af 4 betinget godkendte semesterevalueringsrapporter (ST5 BA, ST1 KA, KVT1) er behandlet som aftalt 
og publiceret på hjemmesiden. MSK FYS1 mangler, men vi følger op. 

 Mail er sendt med indstilling til digital eksamen 

 Mail er sendt med indstilling vedr. Studiemiljø 

 Midler til trivselsevent er i proces til at blive uddelt, og samlet set modtager de mellem 10-15.000kr 
afhængigt af regningens størrelse.  

 
Bilag – referat fra møde 23. marts 2021 
 

 
Ad 3. Genbehandling af semesterkoordinators evalueringsrapporter sammen med semesterevalueringer fra 
studerende - E20 

 

Studienævnet besluttede på seneste møde, at to rapporter ikke kunne godkendes. Det drejer sig om MSK FYS 3 og 
SMERTE MA 1. Disse to evalueringsrapporter behandles derfor igen på dette møde. 
 
Godkendte rapporter offentliggøres på https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-
undervisning-semestre-og-uddannelse/ efter mødet. 
  
Bilag:  

 de studerendes evaluering af semesteret (SurveyXact), findes i kanalen ”Fortrolige bilag til møde 250321” 
(kun studienævnsmedlemmer har adgang)  

 semesterkoordinatorers evalueringsrapporter MSK FYS 3 og SMERTE MA 1 - tilgår snarest 

 semester- og styringsgruppemødereferater 
 

Ad 4. Behandling af vejledning til semesterbeskrivelser (kriterier) 

Vejledningen til semesterbeskrivelser behandles i studienævnet inden den sendes ud til semesterkoordinatorer. 
Semesterbeskrivelser indkaldes den 22. april. 
 
Bilag: vejledning til semesterbeskrivelser 
 

Ad 5. Behandling af politik for statusseminar 

 
Studienævnet har i de seneste fem år haft en politik for statusseminar. Vi har tidligere drøftet et behov for at 
genbesøge politikken og evt. opdatere den i samarbejde med studieleder.  
 

Bilag: Politik for statusseminar 
 

Ad 6 Behandling af eksamensplan for master i Smertevidenskab 
 
Eksamensplanen for masteruddannelse skal behandles. Eksamensplanen er i utakt med de øvrige uddannelsers 
eksamensplaner. 
 

Bilag: tilgår snarest 
 
Ad 7. Orientering om godkendte handlingsplaner 

 
Studienævnet har modtaget de godkendte handlingsplaner fra Strategi og Kvalitet 
 

Bilag:  
Selvevalueringshandlingsplan (SEHP) for Muskuloskeletal fysioterapi 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Regler+og+formularer/statusseminar/
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Status år 3 for SEHP - ST BA og KA 
Status år 3 for SEHP – KVT 
År 1 handlingsplan – master i smerte 
 

Ad 8. Orientering om særlig indsats overfor frafaldstruede studerende – studie- og trivselsvejledningen 

Initiativet fra efterårssemestret er opdateret og gentages i foråret 2021.  
 

Bilag: Mail fra studie- og trivselsvejledningen 

 
Ad 9. Meddelelser 
 

 Digitale kompetencer i studieordningerne – vi (JJS og LPH) har været inviteret til workshop d. 140421 

 SSH elementers kortlægning på vores uddannelser  

 SUND uddannelsesledelsesmøde med behandlingspunkterne 1) Implementering af det revideret 
kvalitetssystem og 2) Eksamen og undervisningsaktiviteter i foråret 21 

 Studiestart efteråret 2021 inkl. RUS tur 

 Foreløbig orientering om årets underviser 

 Henvendelse fra ST2 ift. fælles arrangement 
 
Ad 11. Lukket punkt 

 Gennemgang af sager siden sidst 


