
 

 

Referat af studienævnsmøde torsdag den 20. maj 2021 

Mødet afholdes via MS Teams 

 

Til stede: 
Jesper Franch (JF)  
Pascal Madeleine (PM) 

Afbud:  
 

Lars Domino Østergaard (LDØ)                                      
Charlotte Overgaard (CO) 
Cecilie Mathorne (CM)  
Simon Österman Pedersen (SP) 
 
 
 
Observatører: Mads Schultz Jensen (MSJ) fra studievejledningen 
 
Studieleder Mette Dencker Johansen (MDJ), deltog under punkterne 1-7 
Heidi Rothborg Ejlersen (HRE), deltog under punkt 7 
 
 
Referent: 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, 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 (22. april) 
Referat blev godkendt. 
 

 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 
 

• Udfordringer ved digital undervisning under Covid-19 
Der arbejdes videre med ansættelse af trivselspiloter ved MK/BLS. 

 
Ad 4. Orientering om gældende regler for eksamensafvikling F21 (Covid-19 relateret) 
Studienævnet har fået en skriftlig henvendelse fra studerende på FSV og telefoniske henvendelser fra 
studerende på Idræt om at afholde specialeeksamen med fysisk deltagelse af studerende og vejledere. 

På AAU er der truffet beslutning om, at det bliver muligt for studerende at vælge, om de vil til deres 
specialeeksamen fysisk. Vejleder kan selv afgøre, om han/hun ønsker at deltage fysisk eller digitalt, men 
censor skal deltage digitalt.  
  
Samtidig har de kursusansvarlige, som afholder mundtlige kursuseksamener, fået muligheden for ligeledes at 
afholde eksamen med fysisk fremmøde. 
 
Der blev spurgt til, om andre semestre, herunder afsluttende bachelorprojekter, får samme mulighed. Blandt 
SN’s medlemmer var der endvidere en del, som var meget uforstående over, at større projekt-eksamener 
ikke kan gennemføres fysisk. SL oplyser, at det desværre ikke kan lade sig gøre af hensyn til koordinering af 
eksamenslokaler på Campus. Endvidere er der fortsat afstandsrestriktioner, hvilket betyder, at der generelt 
er behov for større lokaler. Samtidig er studieadministrationen belastet i forhold til de ændringer, som 
genoplukningen medfører, og der er derfor ikke ressourcer til at gennemføre en eksamensperiode med 
udelukkende fysiske eksamener. 
 
 
Ad 5. Forslag til handlingstiltag på baggrund af lukning af Idrætsteknologi 
Studienævnet diskuterede 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. 
Under punktet blev der diskuteret 2 forhold. 

A. En mulighed er at tilbyde et valgprojekt på Idræt 1. semester KA, der går i en mere teknologisk 
retning. En udfordring kan dog være, at der ikke udbydes et kursus, som understøtter 
projektarbejdet. Denne mulighed skal drøftes med fagmiljøet. 
Det blev også diskuteret, om der evt. kan oprettes et valgkursus med idrætsteknologisk indhold, som 
også vil kunne udbydes til andre kandidatuddannelser på SUND som fx KVT, MSK Fys og ST. 
 
Opfølgning: 
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Studienævnet indkalder til et møde (ultimo juni) med SL, en repræsentant fra Studienævn for 
Sundhed og Teknologi samt fagmiljøet omkring første afklaring af tilpasninger i studieordningen for 
Idræt for fremtidige studerende.  
PM ønskede endvidere en garanti for, at kurser og projekter for de studerende, som påbegynder 
idrætsteknologiuddannelsen, vil blive gennemført med normal normering, uanset antallet af 
studerende. SL gav denne garanti. 
 

B. Det blev også kort drøftet, hvordan kandidatuddannelserne i Idræt og Folkesundhedsvidenskab kan 
forbedre mulighederne for at skaffe kandidater i arbejde, herunder hvilke tiltag, der kan gøres for at 
bringe erhvervslivet tættere på de studerende under deres uddannelse. 
 

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 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 det ikke længere muligt at 
tilbyde supplering (epidemiologi og statistik I) i juni.  

Der har hidtil været et krav på 10 ECTS supplering i epidemiologi og statistik for nogle 
professionsbacheloruddannelser, der påbegynder kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. De 2 
kurser har været fordelt på modul I i juni og modul II i august. 
Suppleringen skal senest være gennemført med udgangen af det første år på uddannelsen.  

JF undersøger hos uddannelsesjura, om det er en mulighed at reducere suppleringsundervisningen fra 10 til 
5 ECTS.  

Studienævnet diskuterede, om en eventuelt studieordningsrevision kan være en løsning, eller om man skal 
acceptere, at de studerende i løbet af deres 1. studieår skal følge de ekstra 10 ECTS supplering. Alle 
studienævnets medlemmer var enige om, at den ekstra belastning på 5-10 ECTS i løbet af det 1. studieår 
ikke er en anvendelig løsning. 

Undervisere og studerende fra uddannelsen foreslår, at suppleringsundervisningen afvikles med 10 ECTS 
ultimo juli/august, dvs. inden studiestart, eventuelt med en større andel af online undervisning på 
supplering I. 

Opfølgning: 
BLS indkalder til et møde i juni eller august, hvor de konkrete muligheder diskuteres. Til mødet inviteres 
optagelseskontoret, uddannelsesjura, CO, CM, SL og JF. 
 
 
Ad 7. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan E21 (datoer) 
Studerende på Idræt 1. semester KA, som skal supplere med kurset Anvendt kvalitativ metode og statistik 
på 5. semester, skal have mulighed for at gå til eksamen i dette kursus. Dette skal der tages højde for i 
eksamensplanen. HRE og BLS mødes og ser på det. 

Herefter blev eksamensplanen godkendt. 
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Ad 8. Behandling af semesterbeskrivelser for E21 
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. 1 KA Godkendt  

Idrætstek. 3 KA Godkendt  

Idræt 1 BA Betinget 
godkendt 

Der mangler uddybende eksamensbeskrivelse for kurset 
Læringsteori i teori og praksis. 
Navnet på et kursus skal ændres i forhold til ny studieordning. 

Idræt 3 BA Godkendt  

Idræt 5 BA Betinget 
godkendt 

Der mangler uddybende eksamensbeskrivelse for kurserne 
Anvendt træningsfysiologi og databearbejdning samt Anvendt 
kvalitativ metode og statistik. 

Idræt 1 KA Betinget 
godkendt 

Hjælpemidler til eksamen skal tilføjes under kurset Effekter af 
udholdenhedstræning. 

Idræt 3 KA Betinget 
godkendt 

Der er tilføjet 2 nye PBL læringsmål, som skal beskrives yderligere 
i semesterbeskrivelsen. 

Idræt 5 KA (to-fag) Godkendt  

FSV 1 KA Betinget 
godkendt 

Eksamensinformationer skal uddybes. 
Semesterkoordinator – timetal korrigeres for kurset Forståelser af 
sundhed, risiko og forebyggelse. 

FSV 3 KA Ikke 
godkendt 

Semesterkoordinator tjekker op på eksamensformen i kurset 
Sundhedsøkonomisk evaluering og analyse indenfor 
folkesundhedsvidenskab sammen med kursusansvarlig. 

 

Opfølgning: 
Godkendte semesterbeskrivelser uploades på hjemmesiden. JF og BLS arbejder videre med de ikke 
godkendte og de betinget godkendte semesterbeskrivelser.  
Den ikke godkendte semesterbeskrivelse behandles på mødet d. 22. juni. 

SN ønskede endvidere, at godkendte semesterrapporter blev lagt i samme dagsordensmappe som 
semesterbeskrivelserne, da det vil kunne fokusere gennemlæsningen af semesterbeskrivelserne. 

Ad 9. Godkendelse af mødeplan (datoer) for F22 
Mødekalender, udkast: 
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16. februar 2022 

30. marts 2022 

26. april 2022 

30. maj 2022 

5. juli 2022 

Det sidste møde d. 5. juli udgår. Herefter blev datoerne godkendt. 
 
 
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) 

 
Opfølgning 
Overstående kurser blev godkendt af studienævnet. 
Studienævnet foreslår, at valgkurserne på uddannelsen præsenteres på uddannelsens hjemmeside. BLS 
kontakter MK/DP. 
 
 
Ad 11. Meddelelser 
 

• Fakultetet har iværksat en aftagerundersøgelse med henblik på at vurdere kompetencebehov og 
jobmuligheder for kandidatuddannelserne i MedIS, Idræt og FSV. 
Dette medfører, at vejlederne på kandidatprojekter skal indberette projekter med eksterne 
samarbejdspartnere til fakultetet med kort varsel. Dette har medført store frustrationer blandt 
vejledere (pga. tidspres). Der er stor bekymring i forhold til, om kvaliteten af datamaterialet er 
validt, eftersom vejlederne ikke er forpligtet til at svare og enkelte tidligere ansatte vejledere med 
mange kandidatprojekter ikke har mulighed for at svare. 
 

• De uddannelser på SUND, der skal dimensioneres, har nu fået dimensioneringstallene. 
Lofterne for SUND ser ud som følgende: 
 
 

Kandidatuddannelse Campus 
Loft 
2020 

Dimensioneringslofter KA 

2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 

Folkesundhedsvidenskab AAL 45 36 36 36 42 42 
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Idræt AAL Fri 26 26 26 30 34 

Idrætsteknologi AAL Fri 14 14 14 14 18 

SUND total     76 76 76 86 94 

 

I fastsættelsen af bachelorlofterne er der, ud over dimensioneringslofterne på 
kandidatuddannelsen, som princip lagt op til, at ingen bachelorlofter skal stige ift. de oprindelige 
2021-lofter. Med afsæt i dette fastholdes adgangsbegrænsningen for bacheloruddannelsen i idræt 
på de 70, som oprindeligt var fastsat i forbindelse med processen om adgangsbegrænsning.  

• Information om, hvordan studerende undgår eksamenssnyd og plagiat, er sendt til alle studerende 
på AAU. De studerende i studienævnet udtrykte stor tilfredshed med, at der var udsendt en 
præcisering af tolkningen af især plagiering og selvplagiering. 
 
 

Ad 12. Eventuelt 
Studienævnet retter henvendelse til SL med henblik på at få SL til at kontakte AAU´s coronaberedskab for at 
få en præcisering af de gældende regler i forbindelse med fremmøde på universitetet. Præciseringen ønskes, 
da der ved den seneste udmelding fra universitetet, ikke fremgår oplysninger om coronapas – og det 
formodes, at coronapas også er gyldig dokumentation for at kunne ophold sig på Campus´ arealer. 

Opfølgning: 
Efter mødet har vi fået bekræftet, at ved fremmøde på universitetet er coronapas også gyldig 
dokumentation. 
 
 
Ad 13. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
Studienævnet har behandlet sager vedrørende dispensationer til ekstra eksamenstid for studerende med 
dysleksi. Endvidere er der behandlet en ansøgning om dispensation for 24 mdr. reglen. 

 

Næste møde afholdes d. 22. juni kl. 12.30 via MS Teams. 


