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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 26. august 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 (22. juni) 
3. Opfølgning fra sidste møde 
4. Igangsætte indstilling af Årets Underviser for efterårssemesteret jf. procedure 
5. Opfølgning på behandling af semesterbeskrivelser for E21 
6. Kommunikationsplan for studerendes valg til studienævn 
7. Udvælgelseskriterier for optagelse på kandidatuddannelsen i Idræt 
8. Godkendelse af digitale læringsmål 
9. Godkendelse af valgprojekt på 1. semester idræt KA 
10. Drøftelse af tilbagemeldinger til studerende vedr. studiemiljø 
11. Meddelelser 
12. Eventuelt 

 
 

 
 
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

13. 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 22. juni 2021. 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 

• Barsels betydning for ledighedsfrekvensen  
• Opfølgning på suppleringsundervisning for FSV fra 2022 

Ad 4. Igangsætte indstilling af Årets Underviser for efterårssemesteret jf. procedure 
Bilag: Proces for udpegning af årets underviser SUND 
 
Ad 5. Opfølgning på behandling af semesterbeskrivelser for E21 
 
 

Semester Status Bemærkninger Tovholdere 
FSV 3 Ikke godkendt Semesterkoordinator tjekker op på eksamensformen i kurset 

Sundhedsøkonomisk evaluering og analyse indenfor 
folkesundhedsvidenskab sammen med kursusansvarlig. 

LDØ/SP 

 
Bilag: semesterbeskrivelse FSV 3. semester 
 
Ad 6. Kommunikationsplan for studerendes valg til studienævn 
Der beskrives en plan for at informere studerende på 1. semester af kandidatuddannelserne samt studerende for 
1., 3. og 5. semester af bacheloruddannelsen i idræt. 

• Semesterkoordinatorer informerer studerende ved semesterstart om valg til studienævn 
• Valg til studienævn udskrives sidste hverdag i september (dato følger) 
• Studenter- og VIP repræsentant fra studienævn afholder valgmøde med ovennævnte semestre primo 

oktober 
• Valgperiode afsluttes ultimo november (dato følger) 

Ad 7. Udvælgelseskriterier for optagelse på kandidatuddannelsen i Idræt 
Studienævnet skal vurdere den reviderede beskrivelse af adgangskriterierne. Såfremt der ønskes ændringer til 
vurderingskriterierne, bedes studienævnets medlemmer overveje specifikke formuleringer, der kan anvendes i 
stedet, og forelægge disse ændringer til SN-mødet. Kriterierne skal kunne anvendes i en rangering af ansøgerne, 
således at to ansøgere ikke vurderes ens. 
 
Bilag: vurderingskriterier for optagelse på kandidatuddannelsen i idræt 
 
Ad 8. Godkendelse af digitale læringsmål 
På baggrund af de workshops, der har været afholdt i foråret, har formanden for studienævnet tilføjet digitale 
læringsmål i studieordningerne. Som bilag er vedlagt studieordningerne for uddannelserne. Dekanatet har påpeget, 
at det er vigtigt, at ´digitalt´ fremgår eksplicit, hvor der kan være tvivlstilfælde.  
Bilag: studieordning for FSV KA med foreslået digitale læringsmål 
Bilag: studieordning for Idræt KA med foreslået digitale læringsmål 
Bilag: studieordning for Idræt BA med foreslået digitale læringsmål 
 
Ad 9. Godkendelse af valgprojekt på 1. semester idræt KA 
Bilag: beskrivelse af valgprojekt på 1. semester idræt kandidat (idrætsteknologisk valgprojekt) 
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Ad 10.  Drøftelse af tilbagemeldinger til studerende vedr. studiemiljø 
Instituttet har i samråd med studienævn ansvaret for at sikre, at de studerende modtager tilbagemelding på 
indmeldte ønsker og udfordringer i studiemiljøet, jf. proceduren for opfølgning på identificerede problemer i 
studiemiljøet på SUND. Proceduren kan findes her.  

Strategi og Kvalitet vil i efteråret 2021 påbegynde indsamlingen af nye ønsker til forbedring af det fysiske 
studiemiljø. Denne proces følger den reviderede Procedure for opfølgning på og udvikling af studiemiljøet, 
som træder i kraft pr. 1. september 2021. Forud for opstart af processen er der afsat tid til præsentation 
og drøftelse af proceduren på mødet i kvalitetsnetværket d. 23. august 2021 samt tilbud om opstartsmøde 
d. 24. august 2021. 
 
Fra studienævn for Sundhed og Teknologi foreslås det at lave én samlet tilbagemelding på fx Moodle, som der så 
kan gives besked om. I så fald er der behov for en form for tilpasning af det Excel-ark, der er tilgået alle studienævn, 
så det får en form som er let at afkode for studerende. 
 
Ad 11. Meddelelser 
  

• Orientering om optag på uddannelserne  
 
Ad 12. Eventuelt 
 
Ad 13. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 

https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/990/990846_4.1.1-procedure-for-opfoelgning-paa-og-udvikling-af-studiemiljoeet.pdf
https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/990/990846_4.1.1-procedure-for-opfoelgning-paa-og-udvikling-af-studiemiljoeet.pdf
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