
 

 

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 30. november 2021 

 

 

Til stede: 
Jesper Franch (JF)  
Pascal Madeleine (PM) 
Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Charlotte Overgaard (CO) 
Simon Österman Pedersen (SP) 
Cecilie Mathorne (CM) deltog fra kl. 14.45 

Ikke til stede:  
Studievejledning 
 
 

                                      
 
 
 
Observatører: Louise Pape-Haugaard, studieleder/viceinstitutleder (LPH) indtil kl. 14.00 og Heidi Rothborg 
Ejlersen (HRE) under punkt 4 
 

 
 

Referent: Berit Lund Sørensen (BLS)
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat (27. oktober) 
3. Opfølgning fra sidste møde (27. oktober) 
4. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan F22 (datoer) 
5. Feed-back på skriftlige eksamener (Cecilie/Simon punkt) 
6. Behandling af semesterevaluering F21 (ikke godkendt rapport fra 27. oktober) 
7. Behandling af semesterbeskrivelser F22 (beskrivelse af sidste frist for aflevering) 
8. Meddelelser 
9. Eventuelt 

 
 

 

 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

10. Merit, dispensationer og klager  
 
Links: semesterbeskrivelser, semestergruppemødereferater, 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/
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

Ad 2. Godkendelse af referat (27. oktober) 
Referat blev godkendt. 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 
Ingen opfølgningspunkter 
 
Ad 4. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan F22 (datoer) 
Studienævnet havde følgende forslag til ændringer i eksamensplanen: 
 
FSV 2: Eksamensdatoen for eksamen i sundhedsøkonomi og prioritering flyttes til d. 3. juni, så der er længere 
tid mellem projektaflevering og den første kursuseksamen. 
 
Idræt 6: Eksamensdatoen for eksamen i ´ergonomi´ og ´ergonomi i idræt og fysisk aktivitet´ flyttes til d. 7. 
juni (gammel og ny studieordning), så der er længere tid mellem projektaflevering og den første 
kursuseksamen. 

Idrætsteknologi 2: Eksamensdatoen i Embedded/mobile systemer og deres anvendelser indenfor idræt 
flyttes til d. 17.6 for at give studerende mere ensartet tid til forberedelse til de enkelte eksamener. 

Herefter blev eksamensplanen godkendt. 
 
Opfølgning: 
HRE og BLS tilretter eksamensplanen. 

Ad 5. Feed-back på skriftlige eksamener (Cecilie/Simon punkt) 
For at understøtte de studerendes læringsudbytte inden for akademisk skriftlig fremstilling og anvendelse af 
metode, foreslår de studerende i studienævnet, at kursusansvarlig giver en kortere skriftlig tilbagemelding 
på de større skriftlige eksamener.  

LPH oplyser, at der ikke er afsat ressourcer til at give anden bedømmelse end det, der er beskrevet i 
studieordningen. Der er ikke afsat timer i rekvisitionssystemet til at give kvalitativ feedback på en eksamen 
med bedømmelsen bestået/ikke bestået. 

Opfølgning: 
Studienævnet ansøger instituttet, om der kan allokeres mere tid til feedback i forbindelse med eksamener, 
der har større skriftlige afleveringer. Den nuværende norm er er 20 min. til vurdering af eksamensopgaver. 
Der ansøges om yderligere 10 min. til udfærdigelse af feedback, hvor den studerendes fremstilling vurderes 
efter 3-5 kriterier med udgangspunkt i kursets læringsmål, så det i alt bliver 30 min. For nuværende drejer 
det sig om i alt 4-5 eksamener på studienævnets uddannelser. For hver eksamen vil det dreje sig om ca. 25-
40 studerende. 
 
Ad 6. Behandling af semesterevaluering F21 (ikke godkendt rapport fra 27. oktober) 
Semester-koordinator-rapporterne blev på mødet d. 27. oktober behandlet enkeltvis. Efterfølgende er de 
rapporter, som kun blev betinget godkendt, blevet tilrettet efter kontakt til de ansvarlige 
semesterkoordinatorer, så de nu alle er uploadet til hjemmesiden. Studienævnet besluttede på mødet d. 27. 
oktober, at rapporten for idræt 2. semester KA ikke kunne godkendes. Semesterkoordinator har fulgt op på 
kommentarerne, og studienævnet godkendte den tilrettede rapport. 
 
Ad 7. Behandling af semesterbeskrivelser F22 
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Semesterbeskrivelserne blev behandlet med udgangspunkt i indstillinger fra tovholdere. 

Studienævnet besluttede for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt de kunne godkendes, som de var, eller om 
der var forhold fra semesterevalueringen fra forrige semester, som koordinator bør tage højde for i den nye 
beskrivelse.  
 

Semester Konklusion Bemærkninger 

Idrætstek. 2 KA Godkendt  
  

Idrætstek. 4 KA Godkendt  

Idræt 2 BA  Behandles på næste møde. 

Idræt 4 BA Godkendt  

Idræt 6 BA Godkendt  

Idræt 2 KA  Behandles på næste møde. 

Idræt 4 KA Ikke 
godkendt 

Koordinator skal indsætte de rigtige læringsmål. 

FSV 2 KA  Behandles på næste møde. 

FSV 4 KA Godkendt  

 

Opfølgning: 
Godkendte semesterbeskrivelser uploades på hjemmesiden. EAH, JF og BLS arbejder videre med den ikke 
godkendte semesterbeskrivelse.  
Den ikke godkendte semesterbeskrivelse samt de manglende semesterbeskrivelser behandles på mødet d. 
16. december. 

Studienævnet ser gerne, at studieadministrationen indskriver læringsmålene på forhånd i senest godkendte 
semesterbeskrivelse. Studienævnet og viceinstitutleder ser også gerne, at links til studieordninger er 
indskrevet som ”dybe” links. Det betyder, at alle links skal opdateres af studieadministrationen hvert år. 

JF forespørger teamlederen for HST’s uddannelsessekretariat (DOZ) om sekretariatet kan imødekomme 
ønsket om at sikre opdaterede aktuelle læringsmål. Dvs. at sekretariatet sikrer at de ’gamle’ 
semesterbeskrivelser opdateres med eventuelle nye læringsmål inden udsendelse til 
semesterkoordinatorerne. 
 
Ad 8. Meddelelser 

• Udflytning til NAU – november 2022 – betydning for projektarbejde med lab-indhold. 
NJV 10, 12 og 14 er opsagt pr. 30. nov. 2022, hvilket betyder at idrætslab. på NJV holdes lukket 1-2 
uger ultimo november med ibrugtagning af idrætslab. på NAU umiddelbart efter. 

• Der har været afholdt aftagerpanelmøder for de 2 aftagerpaneler, der er tilknyttet studienævnets 
uddannelser i løbet af november.  
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• Studienævnet forespørger instituttet, om der kan rekvireres timer til afvikling af undervisning på de 
kurser, som lukker ned pga. ny studieordning. Rekvisitionen skal vurderes i forhold til antal 
studerende, der mangler at bestå kurset.  

• Valgte kandidater til studienævnet: 
Cecilie Mathorne (FSV3)  
Sarah Kjærsgaard Nielsen (FSV1)  
(6 kandidater var opstillet for FSV) 
Josefine Falbe-Hansen (idræt 3 BA)  
Jonas Linschou Hannibal (idrætsteknologi 1) 
(7 kandidater var opstillet for idræt/idrætsteknologi) 
 
De indvalgte er valgt til studienævnet fra 1. februar 2022 til 31. januar 2023. De nye medlemmer 
inviteres med til studienævnets afsluttende møde i indeværende periode (januar 2022). 

Ad 9. Eventuelt 
Intet at bemærke. 
 
Ad 10. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
Studienævnet har modtaget en dispensationsansøgning om at være 4 studerende om at skrive et speciale på 
Idræt.  
Studienævnet vurderende ikke, at der ud fra ansøgningen var redegjort for, at gennemførelsen af specialet, 
som en del af Stay Healthy projektet krævede, at der skulle være 4 studerende i projektgruppen. 
Studienævnet ser gerne, at der fortsat gennemføres et projekt med Stay Healthy men ser også muligheder 
for, at de studerende kan støtte hinanden i to 2-personers projektgrupper, evt. med samme vejledere og 
med fælles vejledning. 
 
Studienævnet vurderede derfor ikke, at der på baggrund af ansøgningen var grund til at dispensere fra AAU´s 
fællesbestemmelser. Studienævnet godkendte ikke dispensationsansøgningen.  

 
Næste møde afholdes fysisk d. 16. december kl. 9.00. 


