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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 19. januar 2022 kl. 13.00-15.30  
 
 
 
 
 
SN medlemmer: Jesper Franch (JF) 

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

 Cecilie Mathorne (CM)  
 Simon Österman Pedersen (SP) 
  

 
Observatør: Louise Pape-Haugaard, viceinstitutleder og studieleder (LPH) 
 Kommende studienævnsmedlemmer Charlotte Randeris Clausen, Josefine Falbe-

Hansen, Jonas Linschou Hannibal og Sarah Kjærsgaard Nielsen 
   
   
Decentral studievejleder: Mads Schultz Jensen 

 
Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
  
 
 
 
Dagsorden: 

 
0. Kort præsentationsrunde  
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat (16. december) 
3. Opfølgning fra sidste møde (16. december) 
4. Information om konstituering af studienævnet på mødet i februar 
5. Evaluering af studienævnets arbejde i 2021 
6. Studienævnets mødeplan for E22 godkendes 
7. Behandling af foreløbige kvalitetsrapporter for studienævnets uddannelser 
8. Behandling af censorformandskabernes årsrapporter 
9. Opfølgning på semesterbeskrivelser inkl. gruppedannelse på idræt BA (punkt 9b) 
10. Undersøgelse af frafald på Idræt BA 
11. Valgfag for to-fagsstuderende på kandidatuddannelsen i Idræt 
12. Meddelelser 
13. Eventuelt 

 
 

 
 
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

14. 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 0. Kort præsentationsrunde 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Ad 2. Godkendelse af referat 
Bilag: referat fra studienævnsmøde 16. december 2021. 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde  
 

• Studienævnet skal indstille til instituttet, hvordan pladserne fra idrætsteknologi skal fordeles på de andre 
uddannelser i studienævnet (bilag). 
Certificering/autorisation kunne være en mulighed for idrætsuddannelsen. Studienævnet fremsender 
denne mulighed til institutledelsen. 

 
Ad 4. Information om konstituering af studienævnet på mødet i februar 
De nyvalgte studerende til studienævnet får en kort information om, at der på næste møde skal ske en 
konstituering af studienævnet, herunder at de studerende skal vælge en næstformand til studienævnet. Der 
informeres også kort om næstformandens opgaver. 
 
Ad 5. Evaluering af studienævnets arbejde i 2021 
Studienævnet evaluerer arbejdet i studienævnet i år 2021. 
 
Ad 6. Studienævnets mødeplan for E22 godkendes 
Følgende datoer foreslås: 
 
25.08.22 (12.30-15.30) 
29.9.22 (12.30-15.30) 
27.10.22 (12.30-15.30) 
30.11.22 (12.30-15.30) 
15.12.22 (12.30-15.30) 
31.1.23 (12.30-15.30) 
 
Ad 7. Godkendelse af foreløbige kvalitetsrapporter for studienævnets uddannelser 
Bilag: Kvalitetsrapporter for FSV, Idrætsteknologi og Idræt. 
 
Formanden for studienævnet har udfærdiget foreløbige udkast til kvalitetsrapporter for studienævnets 
uddannelser. Rapporterne bygger primært på studienævnets ordinære datapakke for 2021 samt 
semesterevalueringer, studienævnsreferater, referater fra aftagerpanelmøder mm. Studienævnet skal tage stilling 
til, om rapporterne kan godkendes. 
 
Ad 8. Behandling af censorformandskabernes årsrapporter 
Bilag: Censorrapporter - Censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser samt 
Censorkorpset for idræt. 
 
Ad 9. Opfølgning på semesterbeskrivelser 
Bilag: semesterbeskrivelse Idræt 2 BA og Idræt 2 KA. 
 
Ad 9b. Gruppedannelse på Idræt BA 
 
Ad 10. Undersøgelse af frafald på Idræt BA 
Bilag: Mail fra Jakob Skovrup Stampe (studieservice – optagelsen) 
Studienævnet har forespurgt optagelseskontoret om flere informationer på de studerende, som reelt optages på 
idrætsuddannelsen (ikke kun ansøgere). Optagelseskontoret har videresendt de muligheder, de har for at tilbyde 
mere information, og studienævnet skal drøfte, hvilke typer af data det kan være relevant at se på i forbindelse 
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med frafald.  
 
Ad 11. Valgfag for to-fagsstuderende på kandidatuddannelsen i idræt 
På kandidatuddannelsen i Idræt eksisterer der en mulighed for at tage et valgfag (Læring i interkulturelle 
kontekster) på 10 ECTS på kandidatuddannelsen i ”Lærings og forandringsprocesser”. Studienævnet skal tage 
principiel stilling til, om der kan vælges et 10 ECTS-kursus på tofags uddannelsen i Idræt. 
 
Ad 12. Meddelelser 
 
Ad 13. Eventuelt 

• Oplæg v/Patrik Kristoffer Kjærsdam Telléus (læringens dag) 
• Kandidat i idræt som fjernstuderende – se bilag 
• Input i forhold til dagsordenspunkt på senere studienævnsmøde, hvor konsekvenser af udflytningen af FSV 

til Campus i Hjørring skal behandles af studienævnet 

 
Ad 14. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
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