
 

 

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 2. juni 2020

Til stede: 
Jesper Franch (JF)  
Charlotte Overgaard (CO) 
Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Pascal Madeleine (PM) – indtil 14.30 
Aksel Emil Ogstrup Houmann (AEH) 
 
 

Afbud:  
Anne-Margit Hviid Villadsen (AHV) 
Lise Karina Solveig Kristensen (LKK) 
Sidsel Krogh Rasmussen (SKR) 
 
 
 
 

 
 
Observatører: Mette Dencker Johansen (MDJ), Maria Damgaard Kjeldsen (MDK) fra studievejledningen 
 
Referent: Berit Lund Sørensen (BLS) 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat 
3. Nedsættelse af udvalg som ser på indhold af semesterbeskrivelser 
4. Behandling af semesterbeskrivelser for E20 
5. Afklaring af behov for yderligere studieordningsrevisioner 
6. Behandling af forslag til reviderede studieordninger (idræt bachelor og kandidat) mhp. godkendelse 
7. Planlægning af kommende mødedagsordener 
8. Orientering om eksamener under COVID-19 
9. Meddelelser 
10. Eventuelt  

 
 

Punkter til behandling for lukkede døre: Merit, dispensationer og klager  

 
Links: semesterbeskrivelser, semester- og styringsgruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets 
årshjul 
 
Pga. Covid-19 afholdes mødet via MS Teams 
  

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 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
Ad 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 6. maj 2020 
Referatet blev godkendt. 

 
Ad 3. Nedsættelse af udvalg som ser på indhold af semesterbeskrivelser  
Studienævnet skal nedsætte et udvalg bestående af 2 VIP og 1-2 studerende, som sammen med deltagere 
fra Studienævn for Sundhed og Teknologi, skal se på indhold og omfang af semesterbeskrivelser. 

Der blev spurgt til, hvorfor Studienævn for Medicin ikke skal med i udvalget, da der er ret stor forskel på 
udformningen af semesterbeskrivelser samt Moodle struktur mellem de to førnævnte studienævn og 
studienævn for medicin. Forskellen kan evt. skyldes den case-baserede tilgang til undervisningen på 
mediciner uddannelserne. Der rettes en forespørgsel til studienævn for medicin, om de har 
repræsentanter, som ønsker at deltage i udvalget. 

Udvalget skal undersøge, om Moodle indhold, semesterbeskrivelse og studieaktivitetsmodel kan integreres, 
så omfanget af dobbeltarbejde mindskes, og der bliver større overensstemmelse mellem de tre ’medier’.  

De studerende i studienævnet oplyser, at det er vigtigt, at semesterbeskrivelserne er meget specifikke og 
forenklede, da de studerende ellers ikke vil læse dem. 

JF, PM og AEH deltager i udvalget. Hvis der er andre studerende, der ønsker at deltage, er de velkomne til 
at kontakte JF el. BLS. 

Opfølgning: 
Udvalget mødes og starter arbejdet med at se på indholdet af semesterbeskrivelserne. De to 
studienævnssekretærer koordinerer placering af første møde. 
JF tager kontakt til Studienævn for Medicin og hører, om de ønsker at deltage i arbejdet. 

 
Ad 4. Behandling af semesterbeskrivelser for E20 
Semesterbeskrivelserne blev behandlet med udgangspunkt i indstillinger fra tovholdere. 

Studienævnet besluttede for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt de kunne godkendes, som de var, eller 
om der var forhold fra semesterevalueringen fra forrige semester, som koordinator bør tage højde for i 
den nye beskrivelse. 

 

Semester Konklusion Bemærkninger 
Idræt BA 1 Betinget 

godkendt 
De nye PBL-læringsmål skal indsættes. 
Eksamensbeskrivelser skal angives som enten skriftlig eller mundtlig. 
Modul 3: Kursusansvarlig tjekker, om der er overensstemmelse 
mellem læringsmål og undervisningsindhold.  

Idræt BA 3 Betinget 
godkendt 

Hvilke kurser adresserer de forskellige action points? – og 
præcisering af hvordan der handles på specifikke action points. 
Psykologi i teori og praksis - Forkortelser skal udspecificeres – mere 
specifik beskrivelse af hvordan fagligheden tænkes styrket. 

Idræt BA 5 Godkendt  
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Idræt BA 5 
to-fag 

Godkendt  

Idræt KA 1 Ikke godkendt De nye PBL-læringsmål skal indsættes. 
Timeforbrug uddybes i kurset ’Effekter af udholdenhedstræning’. 
Eksamensforløbet i kurset Motivation, læring og fysisk træning for 
udsatte grupper med særlige behov er ikke klart beskrevet, men 
punktet udgår pt. af årets semesterbeskrivelse og godkendes på 
studienævnsmøde i efteråret. 

Idræt KA 3 Godkendt  

Idræt KA 5 
to-fag 

Godkendt  

Idrætstek. 1 Ikke godkendt De nye PBL-læringsmål skal indsættes. 
Applied technology and measurement techniques in sports –
Uddybning af hvad der er undervisning med underviser og uden 
underviser. Timeforbruget skal uddybes. 

Idrætstek. 3 Godkendt  

FSV 1 Betinget 
godkendt 

De nye PBL-læringsmål skal indsættes. 

FSV 3 Godkendt  

 

Opfølgning: 
Godkendte semesterbeskrivelser uploades på hjemmesiden. JF og BLS arbejder videre med de ikke 
godkendte og de betinget godkendte semesterbeskrivelser.  
De ikke godkendte semesterbeskrivelser behandles på mødet d. 1. juli. 

 
Ad 5. Afklaring af behov for yderligere studieordningsrevisioner 
Da Idræt bach. og kandidat er under revision, omhandler punktet eventuelle overvejelser om revision af 
Studieordninger på Idrætsteknologi og FSV i løbet af det næste ½-1½ år.  
 
Økonomien i FSV studieordningen bør vurderes, selv om SN tidligere (< 1år siden) har fået oplyst, at 
uddannelsens økonomi var forsvarlig. Dekanat og studieleder ønsker studieordningen for FSV vurderet i 
forhold til at uddannelsen skal være økonomisk neutral. SL (MDJ) oplyser SN-IF ikke kan forvente at få 
indsigt i alle detaljer i beregningsmodellen, der anvendes for studienævnets uddannelser, da SL ikke har 
indsigt i alle detaljer. SN-IF kan indhente information og få vurdering af om evt. tiltag vil være fordyrende 
eller besparende. 

SN-IF finder det uhensigtsmæssigt at der ikke kan opnås fuld transparens i uddannelsesøkonomien.   

Studieordningen for Idrætsteknologi har ikke behov for revision. Studieordningen for Idrætsteknologi blev 
revideret i efteråret 2019, hvor valgfag blev gjort obligatorisk, og projektmoduler på 1. og 2. semester blev 
reduceret til 10 ECTS. SN vurderer derfor at Idrætsteknologi uddannelsen ikke har behov for revision i løbet 
af det næste ½-1½ år. 

Opfølgning:  
Studienævnssekretæren kontakter SL for at få oplyst tidshorisont og overordnede retningslinjer for 
vurderingskriterier der skal anvendes ved gennemgang af studieordningen for FSV. 
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Ad 6. Behandling af forslag til reviderede studieordninger (idræt bachelor og kandidat) mhp. godkendelse 
LDØ gennemgik de reviderede Studieordninger for Idræt BA og KA. 
Der er redigeret i teksten siden sidste gennemgang, da det har været oppe på et åbent digitalt møde for 
instituttets undervisere med deltagelse af 3 studerende (i alt ca. 20 deltagere til mødet). 
 
Der er nu brug for, at medlemmer i studienævnet gennemlæser studieordningerne mhp. det faglige 
indhold. Følgende udvalg blev nedsat. 
Idræt BA: JF, PM, LDØ, SKR og AEH  
Idræt KA: CO, SKR og AEH 
 
Opfølgning: 
Endelige modulbeskrivelser (i de få tilfælde hvor de mangler) færdiggøres i juni/juli. 
 
 
 Ad 7. Planlægning af kommende mødedagsordener 
Er der emner til dagsordenen til de kommende møder ud over de "obligatoriske opgaver", som ligger i 
årshjulet. Følgende emner blev foreslået. 
 

• Eksamensformer i studieordningen. (Uddannelsesjura har i efteråret 2019 udsendt en ny vejledning 
til prøveformer. Det kan være relevant at overveje, om nogle prøveformer i de nuværende 
studieordninger med fordel kan udskiftes, hvis de nye vejledninger bedre kan imødekomme 
læringsmålenes afprøvning). 

• Timesætning af reeksamination. 
• Valgfag. Kan vi se på, hvordan vi fornuftigt kan lave valgfag, som kan være attraktive på tværs af 

uddannelser inden for SUND og evt. for andre fakulteter. 
• Tjek af studieordning for FSV i forhold til økonomi (august mødet). 

 
 
Ad 8. Orientering om eksamener under COVID-19 
Studieleder og studienævnsformand orienterede om seneste nyt omkring eksamenssituationen, herunder 
de nye retningslinjer om afvikling af fysiske prøver. 

Udmeldingen om at eksamener kan omlægges til fysisk fremmøde gælder kandidatspecialer, 
bachelorprojekter og masterspecialer. Alle studerende på ovennævnte projekter er blevet spurgt, om de 
ønsker at bibeholde en online eksamen, men de fleste studerende har ønsket at tage imod tilbuddet om 
fysiske eksamener. De fleste censorer har meldt tilbage, at de ikke møder fysisk frem men i stedet deltager 
via MS Teams. 

Der blev spurgt til, om gruppedannelsen på FSV 3 allerede kan være d. 31.8. Studieleder og koordinator 
vurderer i fælleskab, om det kan være fordelagtigt med denne, lidt tidligere, studiestart.  

Efteråret undervisning planlægges efter, at der ikke er Covid-19 restriktioner. Det er dog højst usikkert, 
hvor mange studerende, der må/kan forsamles i undervisningslokalerne. 

Studiestarten i efteråret 2020 påvirkes af Covid-19 situationen, og en række fællesarrangementer vil blive 
afviklet i en anden form og mere lokalt. 

 
Ad 9. Meddelelser 

• Status på optag 
o (følg optag på kandidatuddannelser)  

http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
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o For bacheloruddannelser afventes kvote 1 ansøgningerne 
• Studienævnets møde d. 1. juli bibeholdes.  
• Fagkombinationen idræt (centralt fag)/matematik (sidefag) lukkes pt, da det ikke har været muligt 

at beskrive en studieordning, som imødekommer den struktur de to fakulteter anvender for to 
fags uddannelser. Såfremt studerende ønsker denne fagkombination udarbejdes en individuel 
studieplan. 
 
 

Ad 10. Eventuelt 
Ingen punkter under eventuelt 
 
Næste møde afholdes d. 1. juli kl. 12.30 via MS Teams. 
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