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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 28. september 2021 kl. 12.30-15.30  
 
 
 
 
 
SN medlemmer: Jesper Franch (JF) 

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

 Cecilie Mathorne (CM)  
 Simon Österman Pedersen (SP) 
  

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

Nagendram, Maria von Påhlman 
 

Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
  
 
 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat (26. august) 
3. Opfølgning fra sidste møde (26. august) 
4. Godkendelse af principper for eksamens- og reeksamensplan F22 
5. Praksis for tildeling af ekstra tid til mundtlige eksamener med forberedelse 
6. Studienævnets holdning til at eksterne censorer deltager digitalt ved mundtlige prøver, herunder 

projekteksamener  
7. Forslag til læringsmål, nyt suppleringskursus på FSV 
8. Ønsker til rustur 2022 (Idræt BA) samt opstart af 1. semester kandidat 
9. Retningslinjer for antal anslag/ord i projektrapporter (på idrætsuddannelsen) 
10. Meddelelser 
11. Eventuelt 

 
 

 
 
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

12. 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/
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Ad 2. Godkendelse af referat 
Bilag: referat fra studienævnsmøde 26. august 2021. 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 
 

• Kommunikationsplan for studerendes valg til studienævn 
Studenterrepræsentant fra studienævn og studievejledning (evt. tutorer) samt VIP repræsentant fra 
studienævn afholder valginfo (5-10 min.) i tilknytning til anden planlagt undervisning med ovennævnte 
semestre primo oktober. Status? 
 

• Orientering om optag på uddannelserne (fremmødte) 
Idræt 1. semester BA: 45 studerende 
Idræt 1. semester KA: 40 studerende 
Idrætsteknologi 1. semester KA: 14 studerende 
Folkesundhedsvidenskab 1. semester KA: 44 studerende 
 

• Studieintensitet (slides) - bilag 
 

• Semesterevaluering og valg til studienævn (slides) - bilag 

Ad 4. Godkendelse af principper for eksamens- og reeksamensplan F22 (Susanne Kragelund Hansen deltager) 
Bilag: Procedure for udarbejdelse af eksamens- og reeksamensplan. 
 
Ad 5. Praksis for tildeling af ekstra tid til mundtlige eksamener med forberedelse 
Studienævnet har tidligere tildelt studerende med dysleksi 50 % ekstra forberedelsestid til den mundtlige eksamen i 
kurset ´borger/bruger/patient perspektiver og belysning heraf´. Herudover har de studerende fået lov til at benytte 
en PC, og opgaven er udleveret som en PDF-fil inden forberedelsestiden. 
 
Ad 6. Studienævnets holdning til at eksterne censorer deltager digitalt ved mundtlige prøver, herunder 
projekteksamener 
Bilag: Juridiske rammer for afvikling af helt eller delvist digitale, mundtlige prøver.  
AAU har åbnet op for, at der er mulighed for at afvikle mundtlige prøver digitalt. 
 
Ad 7. Forslag til læringsmål, nyt suppleringskursus på FSV 
Bilag: læringsmål til nyt suppleringsmodul fra S22 
 
Ad 8. Ønsker til rustur 2022 (Idræt BA) samt opstart af 1. semester kandidat 
Budgettet for 2022 er under udarbejdelse – og formændene for studienævnene har været indkaldt til møde med 
Annemarie Nødgaard. 
Studielederen vil vurdere aktiviteter og økonomi for RUS-aktiviteterne de sidste to år (1. semester BA) i forhold til 
tidligere år uden Covid-19 restriktioner. Instituttet vil formentlig ikke kunne bevilge samme beløb til RUS-aktiviteter 
som før Covid-19 perioden. 
JF har anmodet om 50.000,-DKr til studiemiljø/trivselsaktiviteter ud over RUS aktiviteterne i efteråret 2022. 
 
Ad 9. Retningslinjer for antal anslag/ord i projektrapporter (på idrætsuddannelsen) 
Bilag: Oplæg til sideantal på projekter. 
 
Ad 10. Meddelelser 

• Opslag vedr. beskikkelse til censorkorpset for Idræt 
• Opslag vedr. beskikkelse til censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser 
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• Reduktion af normer for undervisning - bilag 
• Trivselspuljer i efteråret 2021 

 
Ad 11. Eventuelt 
 
Ad 12. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
Eksamensklage i forbindelse med eksamen i modulet ”Sundhedsøkonomi og prioritering”, 2. semester, 
kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. 
https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/#270986 
 
Dispensationsansøgninger – idræt bachelor 
(Psykologi og coaching i teori og praksis – 4. semester & Motivation til vedvarende fysisk aktivitet – 5. semester) 
Bilag: ansøgninger samt studiejournal 

https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/#270986
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