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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 17. december 2020 kl. 12.30-15.30  

 

Mødet afholdes via MS Teams 

 
 
 
 
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) 
 Anne-Margit Hviid Villadsen (AHV) (FSV3) 

 
Observatør: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
   
Decentrale studievejledere: Mads Schultz Jensen, Camilla Thomsen, Nicolaj Andersen, Astrid Aaen Springborg, 

Nitharsana Nagendram 
 

Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat (18. november) 
3. Opfølgning fra sidste møde 
4. Behandling af semesterbeskrivelse F21 (2. behandling) 
5. Supplering for professionsbachelorer i forbindelse med optagelse på idræt KA 
6. Behandling af årsberetning for censorkorpset for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser 
7. Plan for udarbejdelse af digitale læringsmål der skal indsættes i alle studieordninger 
8. Meddelelser 
9. Eventuelt 

 

 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

10. 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/
file://///hst.aau.dk/Department/smh-adm/SN_Idræt%20og%20Folkesundhedsvidenskab/Årshjul/aarshjul%20sn-I%20og%20F%202020_1.pdf
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Ad 2. Godkendelse af referat 
Bilag: referat fra studienævnsmøde 18. november 2020 
 
Ad 3. Opfølgning fra seneste møde 

 Behandling af årlig studienævnsrapport: 
Studienævnet ønsker at få oplysninger om overgangsfrekvenser fra idræt BA til de tre uddannelser (samt 
overgang til læring og forandringsprocesser). BLS følger op. 
 

 Behandling af semesterbeskrivelser: 
JF og BLS arbejder videre med den ikke godkendte og de betinget godkendte semesterbeskrivelser. 
 

 Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan: 
- Der er ikke længere valgfag på idrætsteknologi 2. semester KA, så derfor skal planen justeres og 

godkendes hos modulansvarlig. BLS følger op. 
- Tid til udarbejdelse af opgavebesvarelse i organisering af talentudvikling og sundhedsfremme skal 

vurderes af kursusansvarlig, og eksamensplanen skal tilpasses. BLS følger op. 
 
Ad 4. Behandling af semesterbeskrivelse F21 (2. behandling) 
Bilag: semesterbeskrivelse idrætsteknologi 2. semester KA 

 

Semester Status Bemærkninger Tovholdere 

Idrætstek. 2 KA Ikke godkendt Semesterbeskrivelsen skal tilpasses den nye studieordning (2 
valgprojekter og ingen valgkurser), og nye danske læringsmål 
fra studieordningen skal indsættes. 
Under omfang og forventet arbejdsindsats på kurserne 
”styrkelære” og ”produktionsprocesser” skal tiden til 
eksamensforberedelse justeres fra 45-52 til 25-35. 
JF holder et møde med semesterkoordinator JR. 

LDØ/AEH 

 
Ad 5. Supplering for professionsbachelorer i forbindelse med optagelse på idræt KA 
Bilag: ´Supplering for professionsbachelorer, der søger ind på kandidatuddannelsen i Idræt´. 
Der skal fastsættes krav til supplering for optagelse af professionsbachelorer på kandidatuddannelsen i idræt. 
Sine Agergaard, LDØ, PM og JF har afholdt et indledende møde, og indstillingen fremgår af bilaget. 
 
Ad 6. Behandling af årsberetning for censorkorpset for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser 
Bilag: Årsberetning for censorkorpset for de folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser for perioden 
fra den 1. april 2019 til den 1. september 2020. 
 
Ad 7. Plan for udarbejdelse af digitale læringsmål, der skal indsættes i alle studieordninger 
På AAU er det besluttet, at alle uddannelser skal indeholde digitale læringsmål. Processen for dette er netop 

opstartet på fakultetsniveau. Planen er, at studienævnet skal udarbejde disse læringsmål i perioden frem til 

september 2021, således at de indsættes i studieordningerne, inden indsendelse til godkendelse hos dekan og 

uddannelsesjura i november 2021. Læringsmålene skal herefter være gældende for uddannelserne fra sommeren 

2022. 

 

Ad. 8 Meddelelser 

 Ledighedstal (bilag) 
 

Ad 9. Eventuelt 

 

Ad 10. Merit, dispensationer og klager 


