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Pga. Covid-19 afholdes mødet via Skype for Business. 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Referat er godkendt. 

Ad 3. Godkendelse af forretningsorden 

På baggrund af studienævnets enkelte kommentarer på seneste møde er § 6 stk. 3 ændret til 6 medlemmer 
og link til studienævnets hjemmeside er opdateret. Derudover er §13 og §14 præciseret. §1 stk. 3 er 
ligeledes ændret, så der i stedet for 1/3 står 3 studienævnsmedlemmer, da studienævnet nu består af 8 
medlemmer i alt. 

Forretningsorden er godkendt. 

Ad 4. Godkendelse af årshjul 

Årshjulet er opdateret med punkter fra studienævnets forventningsafstemning samt 
selvevalueringsprocesser.  

Tilføjelse til møde 6: Endelig godkendelse af studieordninger. 

Årshjulet er herefter godkendt. 

Ad 5. Covid-19 tiltag 
 
5a. Indstilling vedr. projektarbejde herunder specialer og bach.-projekter 
 
Studienævnet anbefaler, at afleveringsfristerne på alle projekter fastholdes, men at der vil være mulighed 
for at søge om udsættelse. Studienævnsformand sender besked til alle koordinatorer snarest. 
Studienævnet afventer feedback fra studieleder og prodekan ift. skæringsdato for ansøgning om 
dispensationer til udsættelser af projektaflevering. 
Fristen for senere aflevering vil være primo juli.  
Studienævnet kan søge om dispensation til at ændre læringsmålene i studieordningen, så det vil være 
muligt at afholde eksamen på alle kurser/projekter.  
Studieleder oplyser, at der er givet meget forskellig information fra de enkelte semesterkoordinatorer, men 
det er instituttet ved at følge op på.  
Hvis det ender med, at projekteksamener skal afholdes digitalt, bliver det via Skype for Business, da det er 
det medie, som ITS på AAU understøtter. Der blev udtrykt bekymring i forhold til Skype, da man her ikke 
kan se alle studerende i grupper med over 5 studerende. Studienævnsformanden bringer det videre og 
hører, om der evt. er andre måder at afholde de kommende projekteksamener på fx via Teams. 
 
Ud fra diskussionen i studienævnet bliver der lavet små justeringer i informationen til koordinatorerne, 
hvorefter det sendes til alle. 
  
5b. Indstilling vedr. eksamination af kursusmoduler 
 
Studienævnet er blevet bedt om at vurdere, om vi kan afholde alle vores kursuseksamener digitalt. 
Vi har lige nu eksamener, der er digitale skriftlige stedprøver, mundtlige eksamener og hjemmeopgaver. 
Der blev spurgt til de praktiske/teoretiske eksamener på Idræt 1.-4. semester, hvor de studerende for 
eksempel ikke har haft undervisning i atletik og vandaktiviteter.  I disse kursusmoduler vil studienævnet 
ansøge om dispensation for de læringsmål, der ikke kan dækkes som følge af omlægningen til digital 
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undervisning. De ændrede/udgåede læringsmål vil ikke få betydning for uddannelsens kompetenceprofil 
eller de gældende mindstekrav for undervisningskompetence til gymnasieskolen. 
Som følge af omlægningen til digital undervisning kan eksamensformen også skulle ændres, men da de 
berørte kursusmoduler alle, i henhold til studieordningen, har ”mundtlig el. skriftlig eksamen” vil 
studienævnet ikke forvente, at ændringen kræver en dispensationsansøgning, eller om man kan have en 
alternativ eksamensform.  
Studienævnet vurderede, at alle eksamener kan afholdes digitalt med dispensationer for enkelte 
læringsmål i syv kursusmoduler. Denne beslutning er videregivet til prodekanen for uddannelse. 
 
En af de studerende i studienævnet spurgte til, om instituttet, hvis et læringsmål udgår, kan tilbyde noget 
ekstra undervisning senere, så de studerende kan opnå alle kompetencer. Et forslag var at man kunne 
bruge ældre studerende til at undervise i færdighederne. En mulighed er også at tilføje ekstra læringsmål i 
senere kursusmoduler. 
 
5c. Indstilling vedr. procedurer/dispensationer for studerende som indgår i nødberedskab i 
sundhedsvæsnet  
 
På FSV 2 er der 7 ud af 34 studerende, som deltager i beredskabet i sundhedsvæsnet. Der er herudover 6 
studerende, som har svært ved at kombinere arbejdsliv med hjemmeliv, og det kan have den konsekvens, 
at de ikke kan være fuldtidsstuderende og søger udsættelse. En konsekvens heraf kan også være, at der er 
nogle grupper, som må splitte op. Det er noget, som uddannelsesledelsen må drøfte, for det er ikke sikkert, 
at det er aktuelt på alle uddannelser. 
Det er vigtigt for de studerende, at der bliver meldt hurtigt ud, hvilke konsekvenser det har at melde sig til 
beredskabet. Lige nu kan der være nogle, som ikke melder sig netop på den baggrund. 
 
De studerende i studienævnet spurgte til, om der kan være noget mere ”live” undervisning, men det har 
AAU frarådet pga. eventuelle serverproblemer. Der er i stedet blevet opfordret til, at der er voiceover på 
slides. 
 
 
Ad 6 Behandling af uddannelsesevaluering tofag 
Der er 6 studerende på uddannelsen. Rapporten bliver taget til efterretning, og vi finder ikke anledning til 
korrektioner i uddannelsens indhold eller tilrettelæggelse ud over de i forvejen kendte 
opmærksomhedspunkter ved 2-fagsuddannelsen som fx dårlig kommunikation mellem fakulteterne. 

 
Ad 7. Behandling af semesterkoordinators-evalueringsrapporter fra E19 på baggrund af 
semesterevalueringer fra studerende 
 
Semesterkoordinatorrapporter blev behandlet med udgangspunkt i indstillingerne. 
 
Studienævnet besluttede for hver semester-koordinator-evaluerings-rapport, hvorvidt de kunne 
godkendes, betinget godkendes eller ikke godkendes, og om der var forhold, som studienævnet ønskede at 
følge op på ud over det semesterkoordinator foreslår.   

Semester Konklusion Bemærkninger 
IDR 1 BA Betinget 

godkendt 
Fokus på introduktion til problembaseret læring og forskningsmetode.  
 

• 39% af de studerende anvender < 35 timer om ugen på deres 
studium. Det bør nævnes som action-point – evt. i forbindelse 
med generelle tiltag om studiestart i samarbejde med 
studieleder og formand for SN. 

• Det anbefales, at kursusansvarlige tager kontakt til 
semesterkoordinator, studieleder og SN-formand for at skabe 
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et undervisningsforløb i lighed med det tilsvarende kursus på 
sundhedsteknologi. Kursusansvarlige er selv involveret i det 
tilsvarende kursumodul på ST, og der skal arbejdes på at finde 
en underviser fra en af idrætsforskningsgrupperne, der kan 
indgå i dette arbejde. 

IDR 3 BA Betinget 
godkendt 

Besvarelsesprocenten er ikke korrekt angivet.  
Uddybning af action point under kurset Psykologi i teori og praksis.  
Hvordan vil man styrke fagligheden på kurset? 

IDR 5 BA Betinget 
godkendt 

Fokus på gruppedannelsesprocessen som er svær for mange. Dette 
skal tilføjes som et action point. Det skal overvejes at inddrage 
semesterrepræsentant i arbejdet med planlægningen af 
gruppedannelsen. 

IDR 1 KA Betinget 
godkendt 
 

Rapporten skal gennemlæses med henblik på sproget. 
BLS gennemlæser 

IDR 3 KA Betinget 
godkendt 

Action points skal præciseres. 
Koordinator foreslår, at semesterrepræsentanten og administrationen 
skal se på muligheder for et bedre studiemiljø. Hvilken administration 
tænkes der på? 

IDRTEK 1 
KA 

Godkendt   

IDRTEK 3 
KA 

Godkendt  

FSV 1 KA Udsættes til 
næste møde 

 

FSV 3 KA Udsættes til 
næste møde 

 

 

Opfølgning: 

BLS og JFR følger op på betinget godkendte semesterkoordinatorrapporter og orienterer på næste møde. 
BLS offentliggør derefter alle rapporter på hjemmesiden. 

Ad 8. Principper for udarbejdelse af eksamensplan 

Kommentar til formuleringen omkring afholdelse af eksamen i uge 8. Der blev stillet spørgsmål til, om 
modulansvarlig ikke kan holde ferie i uge 8. 
  
Principperne blev herefter godkendt. 

Ad 9. Meddelelser 

• Orientering om frafaldsopgørelse (bilag) 
• Orientering om udmeldelsesbegrundelser (bilag) 
• Orientering om Udstedelse af nye bekendtgørelser for universitets- og 

professionsbacheloruddannelser – særligt afskaffelse af begrænsning af dobbeltuddannelse (bilag) 
• Orientering om optag på uddannelserne (følg optag på kandidatuddannelser) 
• Indstilling af årets underviser (ekstra punkt) 

 
  

 
Ad 10. Eventuelt 
 
Optag på kandidatuddannelsen i Idræt kan ses her: 

http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
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http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html 
Det forventes, at der kan komme 1-3 yderligere ansøgere, der skal have idræt som centralt fag i 
kombination med andet sidefag. 
 
 
Næste møde afholdes d. 6. maj kl. 12.30. 

http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html

