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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 25. august 2022 kl. 12.30-15.30  
 
 
 
 
 
SN medlemmer: Jesper Franch (JF) 

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

 Charlotte Randeris Clausen (CRC) 
Josefine Falbe-Hansen (JFH) 
Jonas Linschou Hannibal (JLH) 
Sarah Kjærsgaard Nielsen (SKN) 
 

  
 

Observatør: Louise Pape-Haugaard, viceinstitutleder og studieleder (LPH)  
   
Decentral studievejleder: Christina Østergaard Thorsen (CØT) 

 
Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
  

 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat (30. maj) 
3. Opfølgning fra sidste møde (30. maj) 
4. Igangsætte indstilling af Årets Underviser for efterårssemesteret jf. procedure 
5. Behandling af censorformandskabernes årsrapporter 
6. Orientering om optag på uddannelserne 
7. Præcisering af valgfagsmuligheder på idræt kandidat 
8. Meddelelser 
9. Eventuelt 

 
 

 
 
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

10. Merit, dispensationer og klager  
 
Links: semesterbeskrivelser, semestergruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets årsplan

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_Idr%C3%A6t%20og%20Folkesundhedsvidenskab/%C3%85rshjul/aarsplan%20studien%C3%A6vn%20for%20idr%C3%A6t%20og%20folkesundhedsvidenskab%202022_3.pdf
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
Ad 2. Godkendelse af referat 
Bilag - referat fra studienævnsmøde d. 30. maj 2022. 
 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde  

- Behandling af censorformandskabernes årsrapporter 
BLS kontakter censorformandskabet for folkesundhedsvidenskab for at få oplyst, hvordan 
kommunikationen foregår, såfremt en eksaminator vurderer, at en beskikket censor ikke lever op til en 
rimelig adfærd i forbindelse med eksaminationen. 

 
 
Ad 4. Igangsætte indstilling af Årets Underviser for efterårssemesteret jf. procedure 
Bilag – Proces for udpegning af Årets Underviser SUND 
De studerende i studienævnet påbegynder arbejdet med at indsamle indstillinger fra deres medstuderende.  
 
 
Ad 5. Behandling af censorformandskabernes årsrapporter 
Link til årsberetning for censorkorps for Idræt for perioden 2021: 
https://health.medarbejdere.au.dk/uddannelsesomraadet/censorer/idraet/ 
 
 
Ad 6. Orientering om optag på uddannelserne 
Antallet af studerende, der har accepteret en studieplads, er nedenstående (pr. 18.8.22): 
Idræt BA: 47 (43 har takket ja til adgangsprøven, 1 afventer deltagelse i adgangsprøven. Herudover har 2-3 takket ja 
men mangler at indsende bevis på bestået supplering). 
Idræt KA: 29 
FSV: 34 
 
 
Ad 7. Præcisering af valgfagsmuligheder på idræt kandidat 
 
 
Ad 8. Meddelelser  

• Dispensation i forhold til ikke at skulle aflevere en poster i et af valgprojekterne på 1. semester idræt KA. 
Denne justering ønskes at gøres permanent. 
Grunden til, at det fremgår af studieordningen er, at projektet tidligere har været på idrætsteknologi, og 
forpersonen for studienævnet har ikke været opmærksom på, at "en poster” var udgået af de 2 andre 
valgprojekter. 

 
• Udpegning af studieledere på SUND, pr. 1. juli 2022: 

Lektor, Louise Pape-Haugaard (Inst. for Medicin og Sundhedsteknologi) er udpeget som studieleder for 
både Studienævn for sundhed og teknologi samt Studienævn for idræt og folkesundhedsvidenskab. 
Klinisk Professor, Jette Kolding Kristensen (Klinisk Institut) er udpeget som studieleder for Studienævn for 
medicin. 

 
• SN-sekretæren og SN-forpersonen deltager i ERFA seminar om SN-referater: 

Studienævnsreferaterne skal dokumentere det løbende kvalitetsarbejde, der foregår i studienævnene, og 
studienævnsreferaterne indgår også ifm. den årlige kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering. 
Referaterne vil desuden skulle indgå som en del af det materiale, som afgørelsen vedr. 
institutionsakkrediteringen i 2023 baseres på.  

https://health.medarbejdere.au.dk/uddannelsesomraadet/censorer/idraet/
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Mødet indledes med et oplæg fra Kvalitet & Analyse, der vil fortælle om studienævnsreferaternes 
anvendelse i kvalitetssystemet og krav og forventninger hertil, bl.a. ift. referaternes rolle i besvarelsen af 
spørgsmål relateret til de enkelte indikatorer. Der vil på mødet være konkrete eksempler på praksis ifm. 
gennemførsel af studienævnsmøder og udarbejdelse af referater. 

 
• DSUR (Det Strategiske UddannelsesRåd):  

o Studieservice indarbejder servicetjek af aftagerpaneler i den eksisterende procedure og 
kommunikerer det til relevante i organisationen. Det overvejes, om fagkonsulenter fra 
Gymnasieskolen, skal inddrages. 

o Rammer for arbejdet med SSH/STEM i AAU’s uddannelser.  
Arbejdet med integration af SSH og STEM i uddannelserne tager udgangspunkt i en videreudvikling 
af AAU’s PBL-model og således påbegynder udvikling af ”PBL og missionsdrevne uddannelser”. Der 
fokuseres på de studerendes samarbejdskompetencer på tværs af discipliner og det 
problembaserede projektarbejde.  
Det er fortsat uklart, hvordan SSH/STEM faglighed defineres. 

o Rammer for inddragelse af alkohol i studiestartsaktiviteter arrangeret for nye studerende. 
Alkohol bør ikke være en forudsætning for arrangementerne i studiestartsperioden, men kan 
inddrages lejlighedsvist ved aktiviteter, hvor det er passende. 
Alkohol må først drikkes efter dagens sidste undervisningsaktivitet (dog tidligst efter kl. 16:00) i 
forbindelse med arrangementer arrangeret af tutorer og tutorkoordinatorer. 
Det bør fremgå tydeligt, at alkohol ikke er en forudsætning for at kunne deltage i alle slags 
studiestartsaktiviteter. 
De studerende bør føle, at de kan deltage i arrangementer, uanset om de drikker alkohol eller ej. 
Der bør derfor altid være et alkoholfrit alternativ ved alle studiestartsaktiviteter. 

o Rammer for tutorkoordinatorers og tutorers indtagelse af alkohol. 
Tutorkoordinatorer og tutorer skal være opmærksomme på deres alkoholindtag ifm. 
studiestartsarrangementer, således de er i stand til at varetage deres roller som hhv. 
tutorkoordinator og tutor. Der skal altid være mindst én og gerne flere vagthavende 
tutorkoordinatorer eller tutorer til sted ved hvert studiestartsarrangement. Som vagthavende skal 
vedkommende kunne træde ind og agere ansvarsperson, hvis der skulle være behov for det. 
En del af rammerne er allerede i dag en del af ’Code of conduct for tutorer’, det nye er bl.a., at 
tidspunkt for hvornår der må drikkes alkohol, præciseres. De foreslåede rammer har været drøftet i 
Studiemiljørådet. Der har været opbakning til rammerne fra Studiemiljørådet samt fra DSUR. 

 
 
Ad 9. Eventuelt 

- Input til halvdagsseminar i oktober 
 

Ad 10. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
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