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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 20. maj 2021 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) 

 Cecilie Mathorne (CM)  
 Simon Österman Pedersen (SP) 
  

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

Nagendram 
 

Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
  
 
 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat (22. april) 
3. Opfølgning fra sidste møde 
4. Orientering om gældende regler for eksamensafvikling F21 (Covid-19 relateret) 
5. Forslag til handlingstiltag på baggrund af lukning af Idrætsteknologi  
6. Planlægning af suppleringsundervisning for FSV  
7. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan E21 (datoer)  
8. Behandling af semesterbeskrivelser for E21  
9. Godkendelse af mødeplan (datoer) for F22 
10. Forhåndsgodkendelse af valgfag på Idræt KA (ny studieordning) 
11. Meddelelser 
12. Eventuelt 

 

 
 
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

13. 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 1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
Ad 2. Godkendelse af referat 
Bilag: referat fra studienævnsmøde 22. april 2021. 
 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 

• Der arbejdes videre med ansættelse af trivselspiloter ved MK/BLS. 
 

 
Ad 4. Orientering om gældende regler for eksamensafvikling F21 (Covid-19 relateret) 
Bilag: Mail fra studerende fra FSV 
Link: Regler for afvikling af prøver i forårssemesteret 2021 
 
Studienævnet har fået skriftlig henvendelse fra studerende på FSV og telefonisk henvendelse fra studerende på 
Idræt om at afholde specialeeksamen med fysisk deltagelse af studerende og vejledere. 
 
Formanden for studienævnet informerer om de gældende regler i relation til Covid-19 retningslinjer. 
 
 
Ad 5. Forslag til handlingstiltag på baggrund af lukning af Idrætsteknologi 
Studienævnet skal diskutere forslag til handlinger, der kan iværksættes for at forhindre, at lukning af uddannelse, 
som det er sket med idrætsteknologi, kan forhindres. 
Der er allerede igangsat handlinger fra studieleder og institut, men studienævnet bør også overveje, om der kan 
igangsættes yderligere tiltag. 
 
 
Ad 6. Planlægning af suppleringsundervisning for FSV 
Der er varslet en dimensionering for studienævnets uddannelser. For suppleringskurserne på FSV vil det kunne få 
stor betydning for den tidsmæssige placering af undervisningen.  
 
Optagelseskontoret har meddelt, at der formentlig først kan tilbydes plads på uddannelsen i løbet af maj og 
eventuelt først i juni, afhængigt af hvornår vi modtager de endelige lofter for hver uddannelse. Der må først 
tilbydes suppleringskurser, når studerende er optaget på uddannelsen. Dermed er supplering i juni ikke længere 
en mulighed. Det skal der findes en løsning på, som kan kræve studieordningsrevision og/eller ændret 
planlægning af suppleringskurserne. 
 
 
Ad 7. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan E21 (datoer) 
Bilag: eksamensplan for E21. 
 
Eksamensplanen er lavet på baggrund af de tidligere godkendte principper. 
 
 
Ad 8. Behandling af semesterbeskrivelser for E21 
Bilag: semesterbeskrivelser og skabelon til indstilling af semesterbeskrivelser.  
 
For alle semestre skal det vurderes, om eksamensbeskrivelsen er tilstrækkelig, da eksamensbeskrivelserne var 
udeladt af semesterbeskrivelserne sidste år. Tovholdere på idræt BA 1 og 5 samt idræt KA 1 skal være særlig 
opmærksomme på, at semestrene gennemføres efter ny studieordning, og derfor kan der være store ændringer. 
For øvrige semestre var evalueringen godkendt, hvorfor der kun forventes mindre justeringer. 
 

https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/1002/1002608_regler-for-afvikling-af-proever-i-foraarssemesteret-2021--110521.pdf
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Studienævnet beslutter for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt de kan godkendes på baggrund af indstilling fra 
tovholder. Godkendte beskrivelser offentliggøres på hjemmesiden efter mødet. Betinget godkendte og ikke 
godkendte beskrivelser genbehandles på næste studienævnsmøde. 
 
Opgavefordelingen til behandling af semesterbeskrivelser er som følger: 
 

Uddannelse VIP-tovholder Studenter-tovholder 
Idrætsteknologi Jesper Franch Cecilie Mathorne 
Idræt KA Charlotte Overgaard Cecilie Mathorne 
Idræt BA Pascal Madeleine Simon Österman Pedersen 
FSV KA Lars Domino Østergaard Simon Österman Pedersen 

 
 
 
Ad 9. Godkendelse af mødeplan (datoer) for F22 
Mødekalender, udkast: 
 
16. februar 2022 
30. marts 2022 
26. april 2022 
30. maj 2022 
5. juli 2022 
 
 
Ad 10. Forhåndsgodkendelse af valgfag på Idræt KA (ny studieordning) 
 
Studienævnet skal godkende de valgmuligheder, studerende på idræt KA har, for at følge kurser på andre 
uddannelser. Studieordningsrevisionsgruppen har foreslået nedenstående kurser. 
 

• FSV: Organisation, strategi og ledelse (E, 5 ECTS) 
• FSV: Folkesundhedsvidenskab i sundhedssociologisk og samfundsvidenskabeligt perspektiv (E, 5 ECTS) 
• KVT: Projektledelse (E, 5 ECTS) 
• Medis: Molecular and cellular methods in biomedicine (E, 5 ECTS)  
• FSV: Folkesundhedsinterventioner: et livscyklus perspektiv (F, 5 ECTS) 
• KVT: Planlægning og gennemførelse af kliniske forsøg (F, 5 ECTS) 
• Idræts tech: Movement Analysis (F, 5 ECTS) 
• (HUM): Læring i multikulturelle kontekster (E, 10 ECTS) 

 
 
Ad 11. Meddelelser 
 

• Fakultetet har iværksat en aftagerundersøgelse med henblik på at vurdere kompetencebehov og 
jobmuligheder for kandidatuddannelserne i MedIS, Idræt og FSV (bilag) 

• De uddannelser på SUND der skal dimensioneres har nu fået dimensioneringstallene (bilag) 
• Information om hvordan studerende undgår eksamenssnyd og plagiat er sendt til alle studerende på AAU (bilag) 

 
Ad 12. Eventuelt 
  
 
Ad 13. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
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