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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 27. oktober 2022 kl. 12.30-15.30  
 
 
 
 
 
SN medlemmer: Jesper Franch (JF) 

Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Pascal Madeleine (PM) 

 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 (20. september) 
3. Opfølgning fra sidste møde (20. september) 
4. Indstilling af nyt studienævnsmedlem 
5. Beslutning om indførelse af 7-trin-skala på flere af idrætsuddannelsens kurser 
6. Behandling af semesterkoordinators evalueringsrapporter fra F22 
7. Behandling af evaluering af uddannelsesforløb 
8. Indstilling af årets underviser 
9. Baselineundersøgelse af digitalisering og uddannelse 
10. Behandling af censorrapporter for idræt og idrætsteknologi 
11. Meddelelser 
12. Eventuelt 

 
 

 
 
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

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

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/for-studerende-og-undervisere/eksamensplan-efterar
https://prod-aaudxp-cms-001-app.azurewebsites.net/media/1aaarm1j/1157556_aarsplan-studienaevn-for-idraet-og-folkesundhedsvidenskab-2022_3.pdf
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
Ad 2. Godkendelse af referat 
Bilag - referat fra studienævnsmøde d. 20. september 2022. 
 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 
 

• Orientering om optag på uddannelserne  
Studienævnet ønsker, at studieadministrationen sender antal tilmeldte studerende til undervisningen efter 
tilmeldingsfristen d. 1.10 til alle koordinatorer og modulansvarlige.  
JF undersøger med studieadministrationen, om dette ønske kan imødekommes. 

 
• Flytning og processen heromkring  

LPH følger op på udsmykningen i Gigantium. 
 

• Meddelelser 
Der er mulighed for at deltage i et møde med censorformandskabet fra de folkesundhedsvidenskabelige 
uddannelser d. 15. november i København.  
CO undersøger, om hun kan deltage. LPH undersøger, om instituttet har økonomi til at dække eventuel 
transport ved fysisk deltagelse. 

 
Ønske om certificering af idrætsuddannelsen. 
Prodekanen ønsker et konkret oplæg fra idrætsgrupperne. Forskningsgruppen (SSPT) er i gang med at 
udarbejde et dokument, der skal forklare tankerne bag certificeringen samt angive, i hvilke lande en sådan 
certificering eksisterer.  
Når dokumentet er udarbejdet, fremsendes det til Mie Gammelmark, hvorefter prodekan og 
viceinstitutleder/studieleder diskuterer det videre arbejde. 

 
• Eventuelt 

På idræt bachelor har underviserne tidligere gjort brug af tilsynsførende til individuel praktiske eksamener, 
hvor der er forberedelsestid. Dette er som udgangspunkt ikke længere en mulighed. LPH opfordrer til, at 
der beskrives, hvorfor der er et særligt behov på idræt BA, og herefter vil instituttet tage stilling til, om 
timerne kan godkendes.  
JF skriver en indstilling i LPH. 

 
 
Ad 4. Indstilling af nyt studienævnsmedlem 
VIP-repræsentanterne i studienævnet er enige om at indstille Kirsten Schultz Petersen som erstatning for Charlotte 
Overgaard, der har orlov. 
  
 
Ad 5. Beslutning om indførelse af 7-trin-skala på flere af idrætsuddannelsens kurser 
Studienævnet skal beslutte, om studieordningerne for idrætsuddannelserne skal ændres i forhold til antallet af 
kursusmoduler, der bedømmes med 7-trin-skala. På studienævnsseminaret d. 13. oktober blev eventuelle 
ændringer diskuteret. 
 
 
Ad 6. Behandling af semesterkoordinators evalueringsrapporter fra F22 på baggrund af de studerendes 
semesterevalueringer 
Resultaterne af semesterevalueringen er nu samlet i semester-evaluerings-rapporter og skal behandles enkeltvis. 
Indstillingerne har fokus på, om semester-koordinator-rapporterne opsummerer alle væsentlige forhold ift. 
kvalitetssikring af undervisningen, og om evalueringerne giver anledning til ønske om nærmere undersøgelse 
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og/eller diskussion i studienævnet. 
Tovholdere er som følger: 
 

Uddannelse VIP tovholder Stud. tovholder 
Idrætstek. KA Lars Domino Østergaard (LDØ) Jonas Linschou Hannibal (JLH) 
Idræt KA Pascal Madeleine (PM) Sarah Kjærsgaard Nielsen (SKN) 
FSV KA Kirsten S. Petersen (KSP) Charlotte Randeris Clausen (CRC) 
Idræt BA Jesper Franch (JF) Josefine Falbe-Hansen (JFH) 

 
Semesterevalueringsrapporten er opbygget med søjlediagrammer, hvor de negative svarkategorier er farvet røde, 
den neutrale kategori gul og de positive kategorier grønne. 

Ved din gennemgang af semesterevalueringen skal du vurdere, om der ved de enkelte spørgsmål er 
uforholdsmæssigt mange, der har svaret i gul (neutral) og rød (negativ) kategori. 

Har 25 % eller flere svaret i de negative (røde) kategorier, skal det pågældende spørgsmål være behandlet i 
koordinatorrapporten. 

Studienævnet beslutter på baggrund af indstilling fra tovholder for hver semester-koordinator-evaluerings-
rapport, hvorvidt de kan godkendes, som de er, eller om der er forhold, som studienævnet skal følge op på ud 
over det, semesterkoordinator tager ansvar for, og som rapporten derfor skal suppleres med for at opnå 
godkendelse. Godkendte rapporter offentliggøres på https://www.hst.aau.dk/staff-and-
students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer efter mødet. 
 
Bilag: 

• de studerendes evaluering af semesteret (SurveyXact)  
• semesterkoordinatorers evalueringsrapporter  
• semestergruppemøder 

 
 
Ad 7. Behandling af evaluering af uddannelsesforløb 
Studienævnet bedes gennemgå og kommentere uddannelsesevalueringerne. Der er indkommet en 
uddannelsesevaluering for bacheloruddannelsen i Idræt, kandidatuddannelsen i henholdsvis Idræt og FSV.  
 
Bilag – Uddannelsesevalueringer Idræt BA/KA og FSV. 
 
 
Ad 8. Indstilling af årets underviser 
Studenterrepræsentanterne i studienævnet nominerer de 3-5 bedste af de indstillede ud fra universitetets kriterier 
for god undervisning. Blandt disse 3-5 nominerede udvælger de studerende i studienævnet én underviser, som de 
kårer til studienævnets ”årets underviser”. 
Navnet på studienævnets årets underviser samt de 3-5 nominerede undervisere nævnes på studienævnsmødet 
men behandles fortroligt og tages ikke til referat. 
Efter orientering i studienævnet giver næstformændene i studienævnene besked til de 3-5 nominerede og endeligt 
besked til den underviser, som er kåret til studienævnets årets underviser. Den udpegede årets underviser ved 
studienævnet er samtidig kandidat til titlen ”årets underviser” ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
  
 
Ad 9. Baselineundersøgelse af digitalisering og uddannelse 
PBL Digital laver en baselineundersøgelse af digitalisering og uddannelse, og i den forbindelse har de sendt to 
spørgeskemaer ud d. 4. oktober. Studienævnet skal bruge 10 minutter på at besvare spørgeskemaerne.  
Der er lavet en kort video på 1 minut, som introducerer projektet – Link til video er her: https://youtu.be/6uWv5-
OYiKo 
 
 
Ad 10. Behandling af censorrapporter for idræt og idrætsteknologi 

https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
https://youtu.be/6uWv5-OYiKo
https://youtu.be/6uWv5-OYiKo
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Bilag: Censorrapporter for idræt, censorrapporter for idrætsteknologi 
 
 
Ad 11. Meddelelser  
 

• Proceduren for information omkring brug af ITX Flex og regler for brug af onlinebaserede noteprogrammer 
 
 

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


	Indkaldelse til studienævnsmøde 27. oktober 2022 kl. 12.30-15.30

