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Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab 
 

Niels Jernes Vej 12, A5  
9220 Aalborg Ø 
Tlf. 9940 3748 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/ 

 
 
Indkaldelse til studienævnsmøde 21. januar 2021 kl. 12.30-15.30  
 
Mødet afholdes via MS Teams 
 
 
 
 
SN medlemmer: Jesper Franch (JF) 

Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Pascal Madeleine (PM) 
Charlotte Overgaard (CO) 

 Lise Karina Solveig Kristensen (LKK) (FSV3) 
 Aksel Emil Ogstrup Houmann (AEH) (IDR3 BA) 
 Anne-Margit Hviid Villadsen (AHV) (FSV3) 

 
Observatør: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
   
Decentrale studievejledere: Mads Schultz Jensen, Camilla Thomsen, Nicolaj Andersen, Astrid Aaen Springborg, 

Nitharsana Nagendram 
 

Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat (17. december) 
3. Opfølgning fra sidste møde 
4. Evaluering af 2020 i studienævnet 
5. Studienævnets mødeplan for E21 godkendes 
6. Forårets undervisning i forhold til Covid-19 
7. Meddelelser 
8. Eventuelt 

 

 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

9. 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/
file://hst.aau.dk/Department/smh-adm/SN_Idr%C3%A6t%20og%20Folkesundhedsvidenskab/%C3%85rshjul/aarshjul%20sn-I%20og%20F%202020_1.pdf
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Ad 2. Godkendelse af referat 
Bilag: referat fra studienævnsmøde 17. december 2020 
 
Ad 3. Opfølgning fra seneste møde 

• Supplering for professionsbachelorer i forbindelse med optagelse på idræt KA 
Gruppen, der har indsendt beskrivelsen af suppleringsforløbet, skal mødes igen og overveje en anden 
løsning, da der ikke er udsigt til, at der kan bevilges et 2 ECTS introduktionskursus. Status? 
 

• Plan for udarbejdelse af digitale læringsmål der skal indsættes i alle studieordninger 
BLS indkalder til et indledende møde for ovenstående personer samt eventuelle interessenter.  
 

• Digital undervisning under Covid-19 
Studienævnet arbejder på at udfærdige et dokument til dekanen, der påpeger den manglende kvalitet i 
læringen ved dele af den digitale undervisning. Et af studienævnets videnskabelige medlemmer udarbejder 
et udkast til dokumentet. Status? 
 
 

Ad 4. Evaluering af 2020 i studienævnet 
Studienævnet evaluerer arbejdet i studienævnet i år 2020. 
 
 
Ad 5. Studienævnets mødeplan for E21 godkendes 
 
Følgende datoer foreslås: 
 
Torsdag d. 26. august 2021 
Tirsdag d. 28. september 2021 
Onsdag d. 27. oktober 2021 
Torsdag d. 30. november 2021 
Torsdag d. 16. december 2021 
Onsdag d. 19. januar 2021 
 
 
Ad 6. Forårets undervisning i forhold til Covid-19 
Studieleder og studienævnsformand orienterer kort om undervisningen under Covid-19 i F21. 
 
Ad 7. Meddelelser 

 
Ad 8. Eventuelt 
 
 
Ad 9. Merit, dispensationer og klager 
Studienævnet har modtaget en ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår i form af ekstra tid til de skriftlige 
eksamener på grund af dansk som andetsprog. 
 
Studienævnet har modtaget en ansøgning om dispensation til ekstra tid til hjemmeeksamener pga. børn, som er 
sendt hjem fra institution pga. Covid-19. 
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