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13. januar 
2021 

Frist for indsendelse af 
dispensationsansøgninger Studerende/Studiekoordinator Studerende 

22. januar 
2021 Dispensationsmøde  Studienævnsformand, studie-

koordinator  
Studienævn/studerende 

27. januar 
2021 Studienævnsmøde  Studienævn, studieledelse 

samt studiekoordinator 
Studieadministration/studieledelse 
samt studerende 

27. januar 
2021 

Konstituering af nyt  
studienævn for 2021 
 

Studienævn 
 
Studienævn 

27. januar 
2021 

Nyvalgte studienævns-
medlemmer oplyses om 
gældende love, regler og 
fakultære rammer 

Studienævnsformand/ studie-
koordinator 

 
Studienævn 

3. februar 
2021 

Foreløbigt referat udfær-
diges, arbejdsopgaver 
(undtaget ansøgninger) 
udarbejdes. Herunder op-
load af godkendt referat 
fra forrige studienævns-
møde på hjemmeside 

Studiekoordinator 

Studieadministration / studiele-
delse samt øvrige samarbejdspart-
nere. 

10.februar 
2021 

Frist for udsendelse af 
studienævnsafgørelser  Studiekoordinator Studerende 

Løbende 

Løbende sagsbehandling 
(Godkendelse af speciale-
kontrakter, Logbøger, kli-
nikafregning samt evt. 
disp. ansøgninger) 

Studieleder / studiekoordina-
tor 

Studerende / studieadministration 

Løbende 

Løbende sagsbehandling 
(Godkendelse af speciale-
kontrakter, Logbøger, kli-
nikafregning samt evt. 
disp. ansøgninger) 

Studieleder / studiekoordina-
tor 

Studerende / studieadministration 

M
ar

ts
 

14 dage før 
mødedato 

Frist for indsendelse af 
dispensationsansøgninger Studerende/Studiekoordinator Studerende 

2.marts 
2021 Studienævnsmøde  Studienævn, studieledelse 

samt studiekoordinator 
Studieadministration/studieledelse 
samt studerende 

10. marts 
2021 

Foreløbigt referat udfær-
diges, arbejdsopgaver 
(undtaget ansøgninger) 
udarbejdes. Herunder op-
load af godkendt referat 
fra forrige studienævns-
møde på hjemmeside 

Studiekoordinator 

Studieadministration / studiele-
delse samt øvrige samarbejdspart-
nere. 

17. marts 
2021 

Frist for udsendelse af 
studienævnsafgørelser  Studiekoordinator Studerende 

Løbende 
Løbende sagsbehandling 
(Godkendelse af speciale-
kontrakter, Logbøger, 

Studieleder / studiekoordina-
tor 

Studerende / studieadministration 
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klinikafregning samt evt. 
disp. ansøgninger) 

 

14 dage før 
mødedato 

Frist for indsendelse af 
dispensationsansøgninger Studerende/Studiekoordinator Studerende 

 

23.marts 
2021 Studienævnsmøde  Studienævn, studieledelse 

samt studiekoordinator 
Studieadministration/studieledelse 
samt studerende 

 30. marts 
2021 

Foreløbigt referat udfær-
diges, arbejdsopgaver 
(undtaget ansøgninger) 
udarbejdes. Herunder op-
load af godkendt referat 
fra forrige studienævns-
møde på hjemmeside 

Studiekoordinator 

Studieadministration / studiele-
delse samt øvrige samarbejdspart-
nere. 

 12. april 
2021 

Frist for udsendelse af 
studienævnsafgørelser  Studiekoordinator Studerende 

Ap
ril

 

14 dage før 
mødedato 

Frist for indsendelse af 
dispensationsansøgninger Studerende/Studiekoordinator Studerende 

28.april 
2021 Studienævnsmøde  Studienævn, studieledelse 

samt studiekoordinator 
Studieadministration/studieledelse 
samt studerende 

5. maj 2021 

Foreløbigt referat udfær-
diges, arbejdsopgaver 
(undtaget ansøgninger) 
udarbejdes. Herunder 
upload af godkendt refe-
rat fra forrige studie-
nævnsmøde på hjemme-
side 

Studiekoordinator 

Studieadministration / studiele-
delse samt øvrige samarbejdspart-
nere. 

12.maj 2021 Frist for udsendelse af 
studienævnsafgørelser  Studiekoordinator Studerende 

Løbende 

Løbende sagsbehandling 
(Godkendelse af speciale-
kontrakter, Logbøger, kli-
nikafregning samt evt. 
disp. ansøgninger) 

Studieleder / studiekoordina-
tor 

Studerende / studieadministration 

M
aj

 

14 dage før 
mødedato 

Frist for indsendelse af 
dispensationsansøgninger Studerende/Studiekoordinator Studerende 

26.maj 2021 Studienævnsmøde  Studienævn, studieledelse 
samt studiekoordinator 

Studieadministration/studieledelse 
samt studerende 

2.juni 2021 

Foreløbigt referat udfær-
diges, arbejdsopgaver 
(undtaget ansøgninger) 
udarbejdes. Herunder op-
load af godkendt referat 
fra forrige studienævns-
møde på hjemmeside 

Studiekoordinator 

Studieadministration / studiele-
delse samt øvrige samarbejdspart-
nere. 

9.juni 2021 Frist for udsendelse af 
studienævnsafgørelser  Studiekoordinator Studerende 

Løbende 

Løbende sagsbehandling 
(Godkendelse af speciale-
kontrakter, Logbøger, kli-
nikafregning samt evt. 
disp. ansøgninger) 

Studieleder / studiekoordina-
tor 

Studerende / studieadministration 
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 Efterårssemestret 
 Tidspunkt Opgave Aktør Målgruppe 

Ju
li 

 Der afholdes ikke studie-
nævnsmøder i juli måned   

Løbende 

Løbende sagsbehandling 
(Godkendelse af speciale-
kontrakter, Logbøger, kli-
nikafregning samt evt. 
disp. ansøgninger) 

Studieleder / studiekoordina-
tor 

Studerende / studieadministration 

Au
gu

st
 

 
Der afholdes ikke studie-
nævnsmøder i august 
måned 

 
 

 Ved behov sendes sager 
til skriftlig sagsbehandling 

Studieleder / studienævnsfor-
mand / studiekoordinator 

Studerende / studieadministration 

Løbende 

Løbende sagsbehandling 
(Godkendelse af speciale-
kontrakter, Logbøger, kli-
nikafregning samt evt. 
disp. ansøgninger) 

Studieleder / studiekoordina-
tor 

Studerende / studieadministration 

Se
pt

em
be

r 

14 dage 
før møde-
dato 

Frist for indsendelse af 
dispensationsansøgninger Studerende/Studiekoordinator 

Studerende 

7. septem-
ber 2021 Studienævnsmøde. Studienævn, studieledelse 

samt studiekoordinator 
Studieadministration/studieledelse 
samt studerende 

14. sep-
tember 
2021 

Foreløbigt referat udfær-
diges, arbejdsopgaver 
(undtaget ansøgninger) 
udarbejdes. Herunder 
upload af godkendt refe-
rat fra forrige studie-
nævnsmøde på hjemme-
side 

Studiekoordinator 

Studieadministration / studiele-
delse samt øvrige samarbejdspart-
nere. 

21. sep-
tember 
2021 

Frist for udsendelse af 
studienævnsafgørelser  Studiekoordinator 

Studerende 

Løbende Løbende sagsbehandling 
(Godkendelse af 

Studieleder / studiekoordina-
tor 

Studerende / studieadministration 

Ju
ni

 

14 dage 
før møde-
dato 

Frist for indsendelse af dis-
pensationsansøgninger Studerende/Studiekoordinator 

Studerende 

22. juni 
2021 Studienævnsmøde  Studienævn, studieledelse 

samt studiekoordinator 
Studieadministration/studiele-
delse samt studerende 

 29. juni 
2018 

Foreløbigt referat udfærdi-
ges, arbejdsopgaver (undta-
get ansøgninger) udarbej-
des. Herunder upload af 
godkendt referat fra forrige 
studienævnsmøde på hjem-
meside 

Studiekoordinator 

Studieadministration / studiele-
delse samt øvrige samarbejds-
partnere. 

6.juli 
2021 

Frist for udsendelse af stu-
dienævnsafgørelser  Studiekoordinator Studerende 
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specialekontrakter, Log-
bøger, klinikafregning 
samt evt. disp. ansøgnin-
ger) 

O
kt

ob
er

 

14 dage 
før møde-
dato 

Frist for indsendelse af 
dispensationsansøgninger Studerende/Studiekoordinator 

Studerende 

6. oktober 
2021 Studienævnsmøde Studienævn, studieledelse 

samt studiekoordinator 
Studieadministration/studieledelse 
samt studerende 

13. okto-
ber 2021 

Foreløbigt referat udfær-
diges, arbejdsopgaver 
(undtaget ansøgninger) 
udarbejdes. Herunder 
upload af godkendt refe-
rat fra forrige studie-
nævnsmøde på hjemme-
side 

Studiekoordinator 

Studieadministration / studiele-
delse samt øvrige samarbejdspart-
nere. 

20. okto-
ber 2021 

Frist for udsendelse af 
studienævnsafgørelser  Studiekoordinator Studerende 

Løbende 

Løbende sagsbehandling 
(Godkendelse af speciale-
kontrakter, Logbøger, kli-
nikafregning samt evt. 
disp. ansøgninger) 

Studieleder / studiekoordina-
tor 

Studerende / studieadministration 

N
ov

em
be

r 

14 dage 
før møde-
dato 

Frist for indsendelse af 
dispensationsansøgninger Studerende/Studiekoordinator 

Studerende 

9. novem-
ber 2021 Studienævnsmøde Studienævn, studieledelse 

samt studiekoordinator 
Studieadministration/studieledelse 
samt studerende 

16. no-
vember 
2021 

Foreløbigt referat udfær-
diges, arbejdsopgaver 
(undtaget ansøgninger) 
udarbejdes. Herunder 
upload af godkendt refe-
rat fra forrige studie-
nævnsmøde på hjemme-
side 

Studiekoordinator 

Studieadministration / studiele-
delse samt øvrige samarbejdspart-
nere. 

23. no-
vember 
2021 

Frist for udsendelse af 
studienævnsafgørelser  Studiekoordinator 

Studerende 

Løbende 

Løbende sagsbehandling 
(Godkendelse af speciale-
kontrakter, Logbøger, kli-
nikafregning samt evt. 
disp. ansøgninger) 

Studieleder / studiekoordina-
tor 

Studerende / studieadministration 

De
ce

m
be

r 14 dage 
før møde-
dato 

Frist for indsendelse af 
dispensationsansøgninger Studerende/Studiekoordinator 

Studerende 

7. decem-
ber 2021 Studienævnsmøde  Studienævn, studieledelse 

samt studiekoordinator 
Studieadministration/studieledelse 
samt studerende 
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 Efterårssemestret 
 Tidspunkt Opgave Aktør Målgruppe 

14. de-
cember 
2021 

Foreløbigt referat udfær-
diges, arbejdsopgaver 
(undtaget ansøgninger) 
udarbejdes. Herunder 
upload af godkendt refe-
rat fra forrige studie-
nævnsmøde på hjemme-
side 

Studiekoordinator 

Studieadministration / studiele-
delse samt øvrige samarbejdspart-
nere. 

21. de-
cember 
2021 

Frist for udsendelse af 
studienævnsafgørelser  Studiekoordinator 

Studerende 

Løbende 

Løbende sagsbehandling 
(Godkendelse af speciale-
kontrakter, Logbøger, kli-
nikafregning samt evt. 
disp. ansøgninger) 

Studieleder / studiekoordina-
tor 

Studerende / studieadministration 

 

 

Studienævnet behandler løbende delpolitikker jævnfør den af fakultetet fastsatte plan.  

Derudover behandler studienævnet løbende evalueringer og handlingsplaner for undervisningsevalue-
ringer, som foretages på sidste undervisningsdag efter hvert modul. 

 

Ved aktualitet behandler Studienævnet for Klinisk biomekanik nedenstående på studienævnsmøderne: 

 

− Studienævnet drøfter uddannelsesberetningen inden statusmødet for uddannelsen 
− Studienævnet drøfter resultaterne af studiestartsundersøgelserne, dimittendundersø-

gelser, studiemiljøundersøgelser og evalueringer af hele uddannelsen for klinisk biome-
kanik 

− Studienævnet drøfter tilbagemeldingerne fra Aftagerpanelet i tilknytning til disse mø-
ders afholdelse 

− Studienævnet behandler studieordningsændringer inkl. prøveformer og kompetence-
mål 


