
 

 

Referat af studienævnsmøde torsdag den 27. august 2020

Til stede: 
Jesper Franch (JF)  
Pascal Madeleine (PM) 
Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Anne-Margit Hviid Villadsen (AHV) 

Afbud:  
Sidsel Krogh Rasmussen (SKR) 
Charlotte Overgaard (CO) 
 

Aksel Emil Ogstrup Houmann (AEH) 
Lise Karina Solveig Kristensen (LKK) 
 
 
 
Observatører: Studieleder, Mette Dencker Johansen (MDJ) samt Maria von Påhlman (MvP) fra 
studievejledningen 
 
Referent: Berit Lund Sørensen (BLS) 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat 
3. Endelig godkendelse af nye studieordninger, Idræt bachelor og kandidat (godkendelse af projekt- og 

kursusmoduler) 
4. Eksamensformer i studieordningen 
5. Diskussion af P0 og Friluftsliv i idrætsstudieordningen 
6. Orientering om studiestart 
7. Digital undervisning – betydning for studiemiljøet  
8. Meddelelser 
9. Eventuelt  

Punkter til behandling for lukkede døre: 

1. Merit, dispensationer og klager  
 
 
 
Links: semesterbeskrivelser, semester- og styringsgruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets 
årshjul 
 
 
 

 

 

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/842/842958_aarshjul-sn-i-og-f-2020.pdf
https://www.hst.aau.dk/digitalAssets/842/842958_aarshjul-sn-i-og-f-2020.pdf
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 
Ad 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 1. juli 2020 

Referatet blev godkendt. 

 
Ad 3. Endelig godkendelse af nye studieordninger, Idræt bachelor og kandidat (godkendelse af projekt- og 
kursusmoduler) 

Nedenstående fordeling for kritisk læsning af projekt- og kursusmoduler. 

Idræt BA: JF, PM, LDØ, SKR og AEH  

Idræt KA: CO, SKR og AEH 

LDØ og JF præsenterede den endelige struktur på den nye studieordning på henholdsvis bachelor og 
kandidat.  

Følgende punkter blev diskuteret, hvorefter begge studieordninger blev godkendt i studienævnet. MDJ 
påpeger dog, at hun kan se udfordringer med strukturen på 1. semester, i relation til et punkt i 
bacheloruddannelsens selvevalueringsrapport. Punktet omhandler frafald og overvejelser om indførelse af 
et P0 projekt, der formodes at vil kunne medføre en forøget fastholdelse af 1. semester studerende.  

• Der blev spurgt til muligheden for at vælge retning (humanistisk/naturvidenskabelig) i kurserne på 
bacheloruddannelsen. Uddannelsens økonomi indebærer, at der er begrænsninger på strukturen, 
hvorfor valgfriheden er placeret på projektmodulerne på 4. og 5. semester.  

• AEH påpeger, at der mangler at blive angivet eksamensformer på en del kurser. Disse vil blive 
påført i samråd med arbejdsgruppen og de enkelte kursusansvarlige. 

• LDØ oplyser, at der på 1. semester kandidat også vil være understøttende undervisning i form af 
litteratursøgning med blandt andet støtte fra biblioteket. Dette fremgår pt. ikke af oversigten. 

• Stjernerne på oversigten signalerer, at man som studerende har mulighed for at vælge andre kurser 
på en anden relevant uddannelse på AAU. Studienævnet skal forhåndsgodkende en række kurser. 
Herudover kan de studerende, som på andre uddannelser, ansøge studienævnet om at følge kurser 
på et andet universitet. 

• Der blev spurgt til, om man kan vælge et kursus fra en bacheloruddannelse som valgfag på 
kandidatuddannelsen? Det er vigtigt, at det fremgår i studieordningen, om det er en mulighed. 

Opfølgning: 
Der blev spurgt til, om man kan vælge et kursus fra en bacheloruddannelse som valgfag på 
kandidatuddannelsen? Der er formentlig generelle regler ang. denne problemstilling og 
studieservice/uddannelsesjura skal kontaktes desangående. 

 
Ad 4. Eksamensformer i studieordningen 

I tidligere studieordninger har der været en standardformulering om, at eksamen var mundtlig eller skriftlig. 
Den nyeste vejledning for prøveformer på AAU har dog flere definitioner, hvorfor vi bør vælge mere specifikt 
på de forskellige projekt- og kursusmoduler.  
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Studienævnet besluttede, at eksamensformen i kurserne ”Identitet og kultur i livsstilsidræt” og ”Motivation 
til idræt og fysisk aktivitet for sundhedsfremme” skal ændres til mundtlig på baggrund af projekt. 

På de praktiske eksamener på 1. - 4. semester bør det overvejes, om der skal tilføjes i studieordningen, om 
det skal være en gruppeeksamen eller en individuel eksamen. Ifølge eksamensordningen er det ikke et krav 
at skrive det i studieordningen, men informationen skal foreligge senest 2 uger efter kursets start. Som for 
alle eksamener er det altid undervisers ansvar at informere de studerende om eksamensformen og 
præcisere, hvilke krav der stilles. 

MDJ påpegede, at der i selvevalueringshandlingsplanen for kandidaten fremgår, at studieintensiteten er lav 
og at en overvejelse kan være at indføre ekstern censur på udvalgte kursusmoduler. Det er dog også 
konkluderet i selvevalueringshandlingsplanen, at de studerende ikke opnår ’lave’ karakterer eller at en stor 
andel ikke består deres eksaminer med studietidsforlængelse til følge. Arbejdsgruppen for 
studieordningsarbejdet har derfor valgt ikke at indføre yderligere ekstern censur, da det ikke forekommer at 
være et presserende problem. 

Det blev diskuteret, om der skal være forhåndsgodkendte valgfag, da vi ikke kan sikre, at det skemamæssigt 
kan lade sig gøre for de studerende at følge andre kurser. SN kan ikke garantere, at eksamensplanen kan 
forenes med kurser, som ikke ligger under SUND, men SN besluttede at fastholde muligheden for at følger 
andre kurser. 

Opfølgning: 
Såfremt MDJ i samarbejde med SN vurderer, at det vil være gavnligt at indføre yderligere ekstern censur på 
udvalgte kurser, bør det overvejes, om det skal ske på kandidatuddannelsen, eller om det evt. skal indgå 
allerede på bach.-uddannelsen.  
 

Ad 5. Diskussion af P0 og Friluftsliv i idrætsstudieordningen i forhold til frafald på uddannelsens første år 

I selvevalueringen kom det frem, at der bør overvejes ændringer på 1. semester. Særligt i forhold til 
indførelse af et P0-projekt samt om friluftsmodulet fylder uforholdsmæssigt meget tidsmæssigt, særligt i 
første halvdel af semesteret.  

Der er et vist frafald på idrætsuddannelsens første år. Dette kan evt. skyldes, at de studerende mangler et 
tættere tilhørsforhold til en vejleder el. anden ’mentor’ de kan identificere sig med, og som kan være med til 
at skabe en vis tryghed i forbindelse med studiestarten. I den nuværende/gældende studieordning har 
projektarbejdet historisk set været vanskeligt at få igangsat pga. mange andre aktiviteter i forbindelse med 
studiestarten (bl.a. meget undervisning på friluftlivskurset).  

MDJ fremlagde et forslag til, hvad man kan gøre for at forebygge frafald. Friluftsliv bliver til et P0-projekt 
med fokus på friluftsliv, som kun varer de første 5 uger (5 ECTS) med tildeling af vejleder, så der er 4 x 5 ECTS 
og 1 x 10 ECTS. 

P0-projektet vil kunne afsluttes den første uge af oktober (uge 41). 

JF, LDØ og PM ser dog med stor bekymring på dette forslag. I særdeleshed for den betydning det vil få for 
friluftlivsmodulets sociologiske faglighed samt koblingen mellem friluftliv og sociologi. Såfremt 
kursusmodulet skal indeholde vejledningstimer, vil en meget stor del af kursets praktiske indhold og dets 
kobling til sociologi ikke kunne gennemføres. 

Der pågår i øjeblikket en omlægning af friluftslivsmodulet, således at en del af undervisningen afvikles i den 
sene del af semestret (efter uge 41). Endvidere er der via PBL-kurset samt fra vejledernes side iværksat 
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vejledningsmøder meget tidligt i projektperioden, bl.a. fordi der også er indført studiestartsprøve på 
idrætsuddannelsen. 

Opfølgning:  
JF og LDØ arbejder videre med tanken med inddragelse af de ansvarlige kursusholdere. Der indkaldes 
snarest til møde om dette, og MDJ vil, i det omfang det er nødvendigt, inddrages i afklaringen af dette. 

 
Ad 6. Orientering om studiestart  

Tutorerne planlægger arrangementer til studiestart fuldstændig uden alkohol. 

For at forebygge udbrud af COVID-19 blev de studerende på studiestartsdagen inddelt i 
familiegrupper/klynger. Fysisk undervisning vil foregå i lokaler, som er så store, at der kan være 1 meter 
mellem de studerende. I familiegrupperne kan kravet om 1 meters afstand fraviges. For Idræt bach. 3. 
semester har prodekanen godkendt en dispensationsansøgning, således at der etableres to 
familiegrupper/klynger på semestret à 34-35 studerende. 
 
 
Ad 7. Digital undervisning – betydning for studiemiljøet 
 
Det er vigtigt, at man som underviser er opmærksom på, hvordan der skabes gode rammer om de 
studerendes læring og trivsel i det digitale læringsmiljø. I E20 er der en del undervisning på idræt bachelor, 
som er digital. På uddannelsen Folkesundhedsvidenskab er der kun 1 kursus, som er digitalt og på Idræt og 
Idrætstech. kandidat er stort set al undervisning fysisk. 
  
Der har været afholdt en workshop på SUND om, hvilke udfordringer og muligheder der er omkring digital 
undervisning. 
 
Tutorerne har en ekstra stor rolle i år, og ruskoordinatoren skal have alle arrangementer godkendt hos 
MDJ. 
Tutorgrupperne bør planlægge aktiviteter en gang hver uge for at fremme den sociale netværksdannelse på 
uddannelserne. 
 
På Folkesundhedsvidenskab er der nedsat et festudvalg, som løbende afholder arrangementer.  
 
Der bliver allerede afholdt en del sociale arrangementer på idræt bachelor – også på tværs af semestrene. 
En mulighed kunne være, at underviserne på idræt også deltager i disse. Det er vigtigt, at der er fokus på 
specielt 1. semester. 
 
 
Ad 8. Meddelelser 

• Frafaldsopgørelse – første studieår (bilag) 
• Orientering om optag på uddannelserne  

Bacheloruddannelser:  
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwoptsv2r/svarram5.html 
Kandidatuddannelser: 
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html 

• Orientering om ekstraordinær indsats for frafaldstruede studerende 
Studie- og trivselsvejledningen vil kontakte vores studerende, som er kommet bagud med at bestå 
min. 5 ECTS, for at tilbyde dem en vejledningssamtale. 

 

http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwoptsv2r/svarram5.html
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
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Ad 9. Eventuelt 
• Tjek af studieordning for FSV i forhold til økonomi. Kontakt studieleder for nærmere oplysninger 

vedrørende økonomitjek af FSV uddannelsen. Punkt til kommende dagsorden. 
• Information om timesætning af reeksamination 

https://www.intranet.hst.aau.dk/teaching-and-pedagogy/REKVISITIONER/ 
• Diskussion af krav til optagelse på Idræt kandidat. Punkt til kommende dagsorden. 

 
 
Næste møde afholdes d. 29. september kl. 12.30. 

https://www.intranet.hst.aau.dk/teaching-and-pedagogy/REKVISITIONER/

