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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 29. september 2020 kl. 12.30-15.30  
 
Mødet afholdes på Fredrik Bajers Vej 7 D2-106 
 
 
 
 
SN medlemmer: Jesper Franch (JF) 

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

 Lise Karina Solveig Kristensen (LKK) (FSV3) 
 Aksel Emil Ogstrup Houmann (AEH) (IDR3 BA) 
 Sidsel Krogh Rasmussen (SKR) (IDR5 BA) 
 Anne-Margit Hviid Villadsen (AHV) (FSV3) 

 
Observatør: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
   
Decentrale studievejledere: Maria von Påhlman, Camilla Thomsen, Nicolaj Andersen, Astrid Aaen Springborg, 

Nitharsana Nagendram 
 

Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
 
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat (27. august) 
3. Opfølgning fra sidste møde 
4. Status år 2 for selvevaluerings-handlingsplaner for idræt, idrætsteknologi og FSV 
5. Godkendelse af principper for udarbejdelse af eksamens- og reeksamensplan F21 (SKH) 
6. Diskussion af krav til optagelse på Idræt kandidat 
7. Orientering om procedure for indstilling af årets underviser (AEH) 
8. Seneste tiltag vedrørende corona (JF/MDJ) 
9. Meddelelser 
10. Eventuelt 

 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
1. 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 2. Godkendelse af referat 
Bilag: referat fra studienævnsmøde 27. august 2020 
 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 

• Studielederens kommentar til strukturen på den nye studieordning på idræt bachelor 1. semester. 
• MDJ følger op på de optællinger, Campusservice har foretaget i forhold til det antal studerende, der må 

være i lokalerne til undervisning.  
• MDJ undersøger, hvorfor MedIS kandidat kan fastholde deres skemaer uden at tage hensyn til 

afstandskravene. 
• Der blev spurgt til, om man kan vælge et kursus fra en bacheloruddannelse som valgfag på 

kandidatuddannelsen? 
• Tjek af studieordning for FSV i forhold til økonomi.  

 
 

Ad 4. Status år 2 for selvevaluerings-handlingsplaner for idræt, idrætsteknologi og FSV 
Selvevalueringshandlingsplaner har nu en 6 årig cyklus. I bilagene findes en oversigt over de handlinger, der skal 
gennemføres på baggrund af de seneste selvevalueringsrapporter. 
 
 
Ad 5. Godkendelse af principper for udarbejdelse af eksamens- og reeksamensplan F21 (SKH) 
Bilag: Principper for eksamensplanlægning 
 
Følgende kommentar fra tidligere SN møde skal drøftes: ”Der var enighed om at have 2-3 hverdage mellem de 
ordinære eksameners afslutning og semesterstart i foråret. Det bør inddrages i eksamensprincipperne næste gang, 
de skal revideres. Lige nu står der i principperne, at der skal være én dag”. 
 
 
Ad 6. Diskussion af krav til optagelse på Idræt kandidat 
Optagelseskontoret modtager hvert år ansøgninger fra kandidater, der ikke er adgangsberettigede i forhold til de 
nuværende adgangskrav i studieordningen. Ansøgerne har typisk en professionsbacheloruddannelse som 
folkeskolelærer, fysioterapeut eller pædagog. Studienævnet skal forholde sig til, hvorvidt disse studerende kan 
optages, og i dette tilfælde indholdet af kurser de studerende skal supplere deres professionsbachelor med for at 
kunne blive optaget.  
Link til nuværende adgangskrav i studieordningen 
 
 
Ad 7. Orientering om procedure for indstilling til årets underviser (AEH) 
AEH præsenterer de studerendes procedure for indstilling til årets underviser. 
 
Bilag: Vejledning til studerende i forbindelse med indstilling af Årets Underviser. 
 
 
Ad. 8. Seneste tiltag vedrørende corona (JF/MDJ) 
 
 
Ad 9. Meddelelser 

• Orientering fra arbejdsgruppen der er nedsat vedrørende omfanget af semesterbeskrivelser. 

https://studieordninger.aau.dk/2020/23/1827
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Ad 10. Eventuelt 
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