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Indkaldelse til studienævnsmøde 15. december 2022 kl. 9.00-12.00  
 
 
 
 
 
SN medlemmer: Jesper Franch (JF) 

Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Pascal Madeleine (PM) 
Kirsten Schultz Petersen (KSP)  

 Charlotte Randeris Clausen (CRC) 
Josefine Falbe-Hansen (JFH) 
Jonas Linschou Hannibal (JLH) 
Sarah Kjærsgaard Nielsen (SKN) 
 

  
 

Observatør: Louise Pape-Haugaard, viceinstitutleder og studieleder (LPH)  
   
Decentral studievejleder: Christina Østergaard Thorsen (CØT) 

 
Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
  

 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat (30. november) 
3. Opfølgning fra sidste møde (30. november) 
4. EVU – ”heltid på deltid” 
5. Opfølgning på behandling af semesterbeskrivelser for F23 
6. Behandling af status på handlingsplaner 
7. Skemaplanlægning F23 
8. Meddelelser 
9. Eventuelt 

 
 

 
 
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

10. Merit, dispensationer og klager  
 
Links: semesterbeskrivelser, semestergruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets årsplan

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/for-studerende-og-undervisere/eksamensplan-efterar
https://prod-aaudxp-cms-001-app.azurewebsites.net/media/1aaarm1j/1157556_aarsplan-studienaevn-for-idraet-og-folkesundhedsvidenskab-2022_3.pdf
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
Ad 2. Godkendelse af referat 
Bilag - referat fra studienævnsmøde d. 30. november 2022. 
 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 
 

- Behandling af datapakke 
LJM undersøger, hvordan antal undervisnings- og vejledningstimer er opgjort i studienævnsrapporten. 
Bilag: Tilbagemelding (mail) fra LJM 
 

 
Ad 4. EVU – ”heltid på deltid” 
Bilag: Indstilling til drøftelse 
 
Der er øget fokus på EVU-området i de strategiske målaftaler for 2023.  
 
Uddannelsesledelsen vil i den forbindelse gerne drøfte muligheden for at udbyde moduler fra FSV og KVT som 
”heltid på deltid”. 
 
Begrebet "heltid på deltid" dækker over studieforløb, som er tilrettelagt på deltid, men som også findes på Aalborg 
Universitet som fuldtidsstudie.  

 
 
Ad 5. Opfølgning på behandling af semesterbeskrivelser for F23 
Bilag: semesterbeskrivelser for idrætsteknologi 4 KA, Idræt 4 BA, FSV 2 KA. 
 
 
Ad 6. Behandling af status på handlingsplaner 
Bilag: selvevalueringshandlingsplaner for studienævnets fire uddannelser.  
 
Studienævnet skal behandle uddannelsernes foreløbige handlingsplaner. Forpersonen for studienævnet gennemgår 
aktuelle tiltag i handlingsplanerne, og medlemmer af studienævnet bør forholde sig til, om handlingsplanerne skal 
justeres.  
Der er lavet et udtræk af handlingsplanerne fra de 4 uddannelser, som er samlet i et fælles dokument (oversigt over 
HP for SN-IF) – se bilag. Det forventes, at studienævnsmedlemmerne har studeret de udvalgte handlinger. 
Derudover kan studienævnsmedlemmerne orientere sig i de samlede handlingsplaner for hver uddannelse, der 
også er vedlagt som bilag til punktet. 
  
 
Ad 7. Skemaplanlægning 
Planlægning af de kommende semestre/skemaer i forhold til ny proces med større administrativ understøttelse. 
Det er en udfordring at få undervisningsplanen og dermed skema til at passe for både undervisere og studerende i 
forbindelse med den nye skemalægningsproces.  
 
 
Ad 8. Meddelelser  
 

1. Der arbejdes på en model for, at vi på AAU kan integrere SSH og STEM kompetencer under projektarbejdet 
(se vedhæftede bilag). 

2. Der har været afholdt inspirationsmøde (6. dec.) med studerende fra idrætsuddannelsen i forhold til den 
lidt for lave studieintensitet på uddannelsen (referat fra mødet er under udarbejdelse). 

https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/heltid-paa-deltid
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3. Der har været afholdt arbejdsmøde (1. dec.) med studerende fra idrætsuddannelsen i forhold til det fysiske 
arbejdsmiljø i Gigantium. Mødet var indkaldt og ledet af studielederen. 

4. Udflytning af FSV til Hjørring 
 
 
 
Ad 9. Eventuelt 
 
 
Ad 10. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 


	Indkaldelse til studienævnsmøde 15. december 2022 kl. 9.00-12.00

