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Årsplan - Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab 2022 
 
   
Møde nr.  Dato Til behandling 

1-2022 160222 

• Konstituering af studienævn inkl. valg af formand og næstformand 
• Godkendelse af forretningsorden 
• Godkendelse af årshjul  
• Forventningsafstemning  
• Igangsætte indstilling af Årets Underviser for forårssemestret jf. procedure 
• Godkendelse af principper for eksamens- og reeksamensplan E22 
• Behandling af dimittendundersøgelser 

2-2022 300322 

• Behandling af semesterevalueringer 
• Behandling af semesterkoordinators evalueringsrapporter fra E21 
• Orientering om optag på uddannelserne (kvote 2 og kandidatuddannelser) 
• Behandling af uddannelsesevaluering for Idræt tofags (som kører 11 semestre) 
• Behandling af foreløbig handlingsplaner for Idræt BA, Idræt KA, Idrætsteknologi og FSV 

3-2022 210422 
• Opfølgning på behandling af semesterkoordinator-rapporter fra E21 
• Afklaring af behov for studieordningsrevisioner 

4-2022 300522 

• Behandling af semesterbeskrivelser for E22 
• Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan E22 (datoer)  
• Godkendelse af mødeplan (datoer) for F23 
• Orientering om forsinkede studerende (processen gennemføres for studerende på 1. 

studieår (BA, KA) 
• Behandling af censorformandskabernes årsrapporter 

5-2022 250822 

• Orientering om optag på uddannelserne 
• Opfølgning på behandling af semesterbeskrivelser for E22 
• Igangsætte indstilling af Årets Underviser for efterårssemesteret jf. procedure 

6-2022 200922 

• Godkendelse af principper for eksamens- og reeksamensplan F23 
• Orientering om opstilling til valg (studerende) 
• Godkendelse af eventuelle ændringer i studieordninger samt godkendelse af nye 

studieordninger 

7-2022 271022 

• Behandling af semesterevalueringer (klar 1. okt.) 
• Behandling af evaluering af uddannelsesforløb 
• Behandling af semesterkoordinatorrapporter F22  
• Indstilling af Årets Underviser 
• Orientering om forsinkede studerende (processen gennemføres for studerende på 3. og 

senere semestre) 

8-2022 301122 

• Behandling af semesterbeskrivelser for F23  
• Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan F23 (datoer) 
• Behandling af datapakke 

9-2022 151222 
• Opfølgning på behandling af semesterbeskrivelser for F23 
• Behandling af status på handlingsplaner 

10-2023 310123 

• Evaluering af 2022 i studienævnet 
• Studienævnets mødeplan for E23 godkendes 
• Behandling af censorformandskabernes årsrapporter 

 


