
 

 

Referat af studienævnsmøde torsdag den 29. oktober 2020 

Mødet afholdes via MS Teams 

 

Til stede: 
Jesper Franch (JF)  
Pascal Madeleine (PM) 
Lars Domino Østergaard (LDØ) 13.20-14.00 

Afbud:  
Lise Karina Solveig Kristensen (LKK) 
Anne-Margit Hviid Villadsen (AHV) 

Aksel Emil Ogstrup Houmann (AEH)                                       
Charlotte Overgaard (CO) 
 
 
 
 
Observatører: Studieleder, Mette Dencker Johansen (MDJ) samt Maria von Påhlman (MvP) og Mads Schultz 
Jensen fra studievejledningen 
 
Referent: Berit Lund Sørensen (BLS) 
 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat (29. september) 

3. Opfølgning fra sidste møde 

4. Optagelse på den nye kandidatuddannelse i Idræt 

5. Behandling af uddannelsesevalueringer F20 

6. Behandling af semesterkoordinatorrapporter F20 på baggrund af semesterevalueringer fra 

studerende 

7. Eventuel overgangsstudieordning ved ikrafttrædelse af bachelor og kandidat studieordning i Idræt 

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/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
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 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

Ad 2. Godkendelse af referat (29. september) 

Referat blev godkendt. 

 

Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 

1) Seneste tiltag vedrørende corona:  

I forhold til undervisningen i foråret på Idræt 4. semester blev der gjort opmærksom på, at de 

studerende gennemfører projekter i samarbejde med folkeskolerne. Der blev spurgt til, om det 

fortsat er muligt at gennemføre disse projekter. MDJ følger op.  

I forhold til projektforløbet på Idræt 4. semester er det usikkert, om det kan gennemføres i 

samarbejde med Aalborg Kommune. Hvis man kan finde en løsning, som ikke indebærer samarbejde 

med folkeskolerne, vil det være at foretrække.  

2) I tilfælde af at der er studerende, der udtræder af studienævnet uden, at der er valgt en suppleant, 

undersøges det, hvad der kan gøres for at indsætte en studerende i studienævnet. 

Ifølge valgreglerne kan man ikke få en ny studenterrepræsentant ind i studienævnet, med mindre 

vedkommende allerede er valgt som suppleant. Med andre ord betyder det, at studienævnet vil 

mangle en studenterrepræsentant, når studerende vælger at udtræde af studienævnet, og der ikke 

allerede er valgt en suppleant. SN opfordrer derfor til, at der altid opstilles flere kandidater, end der 

er pladser i studienævnet (både studerende og ansatte). Suppleanter er endvidere velkomne til at 

deltage i studienævnets møder som observatører.  

 

 
Ad 4. Optagelse på den nye kandidatuddannelse i Idræt 

Diskussion af adgangskriterier for professionsbachelorer til kandidatuddannelsen i Idræt. 

Ved seneste møde var der enighed i studienævnet om at åbne kandidatuddannelsen i Idræt for følgende 

professionsbachelorer: Fysioterapi, Ergoterapi, Sygepleje, Folkeskolelærer (med linjefag i idræt), Ernæring 

og Sundhed, Global Nutrition and Health og Psykomotorik.  

 

Blandt de ansatte i de to forskningsgrupper, der primært dækker undervisningen på uddannelsen, er der 

delte meninger om, hvorvidt den brede vifte af adgangsgivende uddannelser vil være hensigtsmæssig. Vi 

mangler studerende på kandidatuddannelsen, men det kan også resultere i, at undervisningen skal 

omorganiseres for at imødekomme de forskellige adgangsgrundlag, som de studerende optages med.  

Studienævnet besluttede, at optagelse på kandidatuddannelsen sker på baggrund af en 
bacheloruddannelse i idræt fra dansk el. nordisk universitet. Endvidere åbnes der op for, at flg. 
professionsbachelorer kan optages på kandidatuddannelsen: Fysioterapi, Ergoterapi, Sygepleje, 
Folkeskolelærer (med linjefag i idræt), Sports Management, Ernæring og Sundhed, Global Nutrition and 
Health samt Psykomotorik. Optagelse af professionsbachelorer kræver 5-10 ECTS supplering fra 
bacheloruddannelsen i Idræt. Suppleringen gennemføres enten inden studiestart eller sideløbende med 
undervisningen på 1. og 2. semester kandidat. Suppleringen gennemføres som tompladsordning. 
Suppleringen skal være gennemført i løbet af det første studieår.  
Studienævnet og fagmiljøet skal beslutte suppleringsomfanget for de enkelte adgangsgivende uddannelser 
inden d. 20. december 2020. 
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Ad 5. Behandling af uddannelsesevalueringer F20 

Studienævnet gennemgik uddannelsesevalueringerne. (Besvarelsesprocent: Folkesundhedsvidenskab 36 %, 

Idræt BA 19 %, Idræt KA 26% og Idrætsteknologi 20%).  

Generelt for alle uddannelsesretninger var der en stor andel af de studerende, som påpegede, at de fysiske 

forhold ikke er optimale. Det er også studienævnets opfattelse, at de fysiske forhold for vores studerende 

bør forbedres. De studerende giver udtryk for en manglende identitetsfølelse inden for deres fagområde, 

og der skal gøres mere for, at de studerende kan være sammen inden for deres uddannelsesretning. 

Dette førte til en diskussion om grupperum, og MDJ påpegede, at der skal laves en strategi for, hvor de 
enkelte uddannelsesretninger og semestre primært bør booke grupperum for at være med til at skabe en 
identitetsfølelse for de enkelte uddannelsesretninger.  
 
Endvidere opdaterer studienævnet løbende en liste over kommentarer til studiemiljø, og kommentarerne 

fra uddannelsesevalueringerne føres ind her. 

 

Ad 6. Behandling af semesterkoordinatorrapporter F20 på baggrund af semesterevalueringer fra 

studerende 

Semesterkoordinatorrapporter blev behandlet med udgangspunkt i indstillinger fra tovholderne. 
 

Studienævnet besluttede for hver semester-koordinator-evaluerings-rapport, hvorvidt de kunne 

godkendes, betinget godkendes eller ikke godkendes, og om der var forhold, som studienævnet ønskede at 

følge op på ud over det, semesterkoordinator foreslår.   

 

Semester Konklusion Bemærkninger 

Idrætstek. 2 Betinget 

godkendt 

Semesterkoordinator mangler at forholde sig til den lave 

studieintensitet og fysiske rammer/faciliteter. JF og BLS følger 

op. 

Idrætstek. 4 Godkendt  

Idræt KA 2 Betinget 

godkendt 

Semesterkoordinator mangler at forholde sig til den lave 

studieintensitet og fysiske rammer/faciliteter. JF og BLS følger 

op. 

Idræt KA 4 Betinget 

godkendt 

Semesterkoordinator mangler at forholde sig til den lave 

studieintensitet og fysiske rammer/faciliteter. JF og BLS følger 

op. 

FSV 2 Godkendt   

FSV 4 Betinget 

godkendt 

Semesterkoordinator mangler at forholde sig til 

tilbagemeldingerne vedr. fysiske rammer/faciliteter. JF og BLS 

følger op. 
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Idræt BA 2 Betinget 

godkendt 

Semesterkoordinator mangler at forholde sig til den lave 

studieintensitet og fysiske rammer/faciliteter. 

Nyt action point: semesterkoordinator skal allerede på 1. 

semester møde de studerende og orientere om 

gruppedannelse på 2. semester. JF og BLS følger op. 

Idræt BA 4 Betinget 

godkendt 

Semesterkoordinator mangler at forholde sig til den lave 

studieintensitet og fysiske rammer/faciliteter. JF og BLS følger 

op. 

Idræt BA 6 Betinget 

godkendt 

Semesterkoordinator mangler at forholde sig til den lave 

studieintensitet og fysiske rammer/faciliteter. JF og BLS følger 

op. 

 

I forbindelse med rapporterne for Idrætsteknologi ønskede fagmiljøet en status omkring genåbning af 

uddannelse for internationale studerende. MDJ foreslår, at dekanatet forespørges om planerne for 

internationalisering for SUND.  

 

Ad 7. Eventuel overgangsstudieordning ved ikrafttrædelse af bachelor og kandidat studieordning i Idræt 

Studienævnet skal tage stilling til, i hvilket omfang tidligere årgange evt. skal optages/konverteres til den nye 

studieordning. 

 
For studerende, der skal påbegynde 3. semester i E21, vil der være nedenstående alvorlige problematikker: 
Projekter: De studerende vil miste et projekt omhandlende ’neuro-mekaniske og didaktiske perspektiver på 
motorisk læring’, som ikke gennemføres på deres nye uddannelse. I forhold til at de havde valgprojekter på 
deres gl. 2. semester og igen skal have det på 4. semester, vil de kunne risikere ikke at gennemføre 
naturvidenskabelige projekter på deres bacheloruddannelse (projektet på det nye 3. semester er med 
kvalitative metoder). 
Kurser: De studerende vil have haft arbejds- og træningsfysiologi på deres 2. semester (atletik) – og de vil 
igen få arbejds- og træningsfysiologi på 3. semester koblet til udholdenhed og styrke (læs - der vil være 
overlap). En yderligere alvorlig begrænsning vil dog være adgang til styrketræningsfaciliteter i efteråret 
2021, hvor Gigantium formentlig ikke er taget i brug af AAU. 
De studerende vil have haft ’samfundsvidenskabelig teori og praksis i idrætten (dans og gymnastik)’ på 
deres 2. semester, og de vil igen få ’Idrætshistorie og sociologi i gymnastik og dans’ på 3. semester (læs - 
der vil være overlap). 
Det er derfor studienævnets indstilling, at studerende gennemfører uddannelsen til og med 4. semester på 
gl. studieordning. 
 
For studerende, der skal påbegynde 5. semester i E21 eller E22, er ændringerne minimale. Der kan skiftes til 
den nye studieordning uden, at det får den store betydning. 
Det er derfor studienævnets indstilling, at alle studerende på gl. studieordning overføres til ny 
studieordning ved påbegyndelse af deres 5. semester. 
 

 
Ad 8. Meddelelser 

Ingen meddelelser 

 



 

 

5 

Ad 9. Eventuelt 

 ”SUND proces vedr. indarbejdelse af digitale kompetencer i studieordninger” 

JF blev valgt som repræsentant for studienævnet. 

 Høring over nye afsnit i AAU's Eksamensordning vedrørende afvikling af digitale prøver 

Der var ingen kommentarer fra studienævnet. 

 Overordnede rammer for undervisning og eksamen i forårssemestret 2021 

Der var ingen kommentarer fra studienævnet til dokumentet. 

 Indstilling af årets underviser 

AEH oplyser om de 11 indstillinger, der er indsendt. De studerende i studienævnet har truffet deres 

valg og udarbejder den endelige indstilling til fakultetet. Alle nominerede vil få en mail, hvor de 

oplyses om, at de er blevet indstillet af de studerende som årets underviser i Studienævn for Idræt 

og Folkesundhedsvidenskab. 

 
Ad 10. Merit, dispensationer og klager 
 
I forhold til den løbende behandling af merit og dispensationer gennemføres dette fortsat i et samarbejde 
mellem formanden og næstformanden samt studienævnssekretær. Øvrige medlemmer i studienævnet var 
tilfredse med de procedurer, der har været gældende for studienævnets hidtidige arbejde. 
 
 
Næste møde afholdes d. 18. november kl. 12.30 via MS Teams. 


