
 

 

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 30. juni 2020

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

 
Afbud:  
Mille Andersen (KVT) 
Katja Møller Jensen (KMJ)  
 
 
 
 

 
Observatør: Mette Dencker Johansen (MDJ), Camilla Thomsen fra studievejledningen  
 
Referent: Malene Møller Knudsen 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat 
3. Behandling af semesterbeskrivelser for E20 
4. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan E20 (datoer)  
5. Høring om valgdata 
6. Orientering om status på undersøgelse af grupperumssituationen (JJS) 
7. Orientering om eksamener under COVID-19 (LPH) 
8. Meddelelser  
9. Eventuelt  
 

Punkter til behandling for lukkede døre: 

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

Dagsorden blev godkendt. 

Ad 2. Godkendelse af referat 

SWMC ønskede at hans bemærkning om at projektorienteret forløb passer fint til MSK FYS kom med i 
referatet, så dette tilføjes. Referatet blev derefter godkendt. 

LPH gav derefter status på opfølgningspunkter fra sidste referat. 

Opfølgning vedrørende semesterbeskrivelser: 

ST1 KA - Eksamensformen i Beslutningsstøttesystemer ikke stemte overens med studieordningen og LPH 
skulle afklare. Idet der er tale om en mundtlig eksamen og der ikke er krav om aflevering af portfolio har 
LPH konstateret at dette ikke divergerer med studieordningen. 

SMERTE 1 - LPH har endnu ikke nået at indkalde til afklarende møde med semesterkoordinator. 

Proces for revision af modulet Videnskabelig metode og formidling (samlæsning) udsættes til efter 
sommerferien. 

LPH har været i dialog med semesterkoordinator på 3. sem. MSK FYS som mener, at hele uddannelsen bør 
have et fuldt gennemløb for studienævnet overvejer at revidere studieordningen.  

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 Betinget 

godkendt 
(Eftersendes 
når revisioner 
af øvrige 
punkter er 
foretaget) 

Under semestrets tema skal kursusmodul Videnskabelig metode og 
formidling inkluderes. Enkelte redaktionelle ændringer ift. 
kursusmodulet, herunder tilpasning af omfang. 
 
LPH er ansvarlig for redaktionelle ændringer. 

MSK FYS 3 Ikke godkendt – 
(Eftersendes pr. 
mail. Skal 
omkring MDJ) 

Koblingen mellem projektmodulets formål: ”Fysioterapeut som 
primær kontakt” og samarbejde med Universitetshospitalets 
specialeafdelinger skal forklares.  
 
I kursusmodul: Diagnostisk Ultralydsskanning skal præciseres. LPH og 
SWMC afholder møde om tilpasninger i uge 28. LPH vil desuden 
indgå i en dialog med semesterkoordinator omkring tilpasninger for 
projektmodulet. 
 
LPH er tovholder på at følge op på semesterbeskrivelsen. 

 
ST BA 1 Godkendt  

SMERTE 1 Ikke godkendt LPH er tovholder og semesterbeskrivelsen sendes til skriftlig 
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godkendelse i studienævnet. 
ST BA 5 Betinget 

godkendt 
Beskrivelse af fordeling af timer ift. projekt er for udførlig og dette 
rettes til inden semesterbeskrivelsen uploades. 

ST KA 1 Betinget 
godkendt  
(godkendt når 
eksamensinfo 
er tilføjet) 

Videnskabelig metode: MSK FYS og KVT er samlæst og har aktiviteter 
sammen med ST1 KA. Beskrivelse af hvordan læringsmål udprøves 
ved eksamen mangler dog. Denne eksamensinformation skal tilføjes 
og MMK kontakter koordinator vedr. dette. 
 

KVT 1 Betinget 
godkendt 

Redaktionelle ændringer foretages. 

KVT3 Godkendt  

 
Opfølgning: 
Godkendte semesterbeskrivelser uploades på hjemmesiden. LPH og MMK arbejder videre med de ikke 
godkendte og de betinget godkendte semesterbeskrivelser.  
 
Ad 4. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan E20 (datoer)  
LPH orienterede om at planen for Master i smerte blev godkendt i foråret. 
 
Studienævnet gjorde opmærksom på en lille tilpasning til planen idet kursusansvarlig for Videnskabelig 
metode på KVT 1. sem. fremover er Stine Hangaard. 
 
Eksamensplanen blev derefter godkendt. 
 
Ad 5. Høring om valgdata 
Hvert år er det forud for det kommende valg muligt for studienævnet at vælge, om de ønsker opdeling af 
pladserne i nævnet i repræsentationsområder (et fast antal pladser til hver uddannelse fx) LPH spurgte 
studienævnet, om de ønskede at ændre praksis hidtil, hvor studienævnet ikke har ønsket opdeling i 
repræsentationsområder.  
 
Et enigt studienævn besluttede at fortsætte uden opdeling i repræsentationsområder. 
 
Ad 6. Orientering om status på undersøgelse af grupperumssituationen (JJS) 
JJS fortalte, at der ikke var så meget nyt, men at det er hans indtryk, at der skal være rigtig gode argumenter 
for hvorfor nogle semestre skulle have faste grupperum. Det kom frem, at der er planer om at grupperum i 
E20 som min. allokeres til nye semestre jf. ny studiestartsmodel. 
 
Model: 
ST1 pilotprojektperiode (minimum de første 2 uger, studienævnet indstiller at der er grupperum i hele 
pilotprojektperioden) 
KVT1/MSK FYS (første uge) 
 
Derefter allokeres samlede områder pr. uddannelse til booking af studerende (dette bliver anbefaling, som 
der er opmærksomhed på). 
 
 
LPH samlede op, at stort set alle ønsker flere grupperum, men fakta er, at der er 450 grupper som skal dele 
om de 150 grupperum, som HST har. Hun mener at det fysiske fremmøde i projektarbejdet skal understøttes 
og at studienævnet fortsat skal lægge pres på for at grupperum til projektarbejde prioriteres. 
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Studienævnet fremsatte ønske om, at de studerende (i form af næstformanden) bliver inddraget i arbejdet 
med fordeling af grupperum. I digitaliseringsprojektet arbejdes der desuden på bedre understøttelse af 
digitalt projektarbejde med fokus på metoder til understøttelse heraf. 
 
Ad 7. Orientering om eksamener under COVID-19 (LPH) 
LPH orienterede om, at der med udgangspunkt i Rammer for efterårssemestrets undervisning vil blive 
prioriteret fysisk fremmøde til projektarbejde og enkelte undervisningsgange samt gruppearbejde. Der vil 
både være gruppearbejde i grupperum og digitalt gruppearbejde ved kursusmoduler, samt blanding af live-
streaming af og fysisk fremmøde til forelæsninger. Studerende vil have mulighed for at mødes med 
underviser til fx opgaveregning i grupperum efter forelæsninger. Der arbejdes lige nu på planlægning af 
skemaer.  

Der vil være begrænsning af fysiske aktiviteter i forhold til studiestart. De studerende vil generelt skulle 
mødes i mindre grupper end tidligere år. Der vil være andre aktiviteter til erstatning af RUS-tur. 

Ad 8. Meddelelser 

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

 Sundhedsinformatik master lukkes pga. for få ansøgere 
 Master i smerte starter til september med 20 studerende 

 
o For bacheloruddannelser afventes kvote 1 ansøgningerne hvor der er frist 5. juli. 

 

 
Næste møde afholdes den 24. august kl. 12.30 

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

