
 

 

Referat af studienævnsmøde onsdag den 30. november 2022 

 
Til stede: 
Jesper Franch (JF) 
Pascal Madeleine (PM) 
Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Charlotte Randeris Clausen (CRC) fra kl. 13.40 
Sarah Kjærsgaard Nielsen (SKN) 

 
Ikke til stede: 
Josefine Falbe-Hansen (JFH) – uden afbud 
Jonas Linschou Hannibal (JLH) – med afbud 
 

Christina Østergaard Thorsen (CØT)                                     
Kirsten Schultz Petersen (KSP) 
 
 
                                  

 

Observatører: Malene Møller Knudsen (MMK), strategisk rådgiver, Louise Juvoll Madsen (LJM), 
kvalitetsmedarbejder, Heidi Rothborg Ejlersen (HRE), eksamensplanlægger på HST – deltog 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 F23 (datoer)  
5. Behandling af semesterkoordinators evalueringsrapporter fra F22 
6. Behandling af semesterbeskrivelser F23 
7. Behandling af datapakke 
8. Gruppestørrelse på specialesemestre 
9. Suppleringskursus idræt KA (professionsbachelorer) 
10. Evaluering af studiestarten 
11. Sagsfremstilling – forsknings år 
12. Model for fordeling af ekstern censur og bedømmelsesformer på gymnasielæreruddannelserne 
13. Meddelelser 
14. Eventuelt 

 
 

 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

15. Merit, dispensationer og klager  
  

 
Links: semesterbeskrivelser, semestergruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets årsplan 

 

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#eksamensplaner
https://www.hst.aau.dk/digitalAssets/1127/1127644_aarsplan-studienaevn-for-idraet-og-folkesundhedsvidenskab-2022.pdf
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

Ad 2. Godkendelse af referat 
Referat blev godkendt. 
 

Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 

• Indstilling af nyt studienævnsmedlem 
Høringsfristen til opslaget vedr. indstilling af nyt medlem til studienævnet er nu udløbet, og 
Valgsekretariatet har ikke modtaget indsigelser. Kirsten Schultz Petersen kan således indtræde i 
studienævnet. Velkommen til Kirsten. 

 

Ad 4. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan F23 (datoer) 
Studienævnet havde følgende forslag til ændringer i eksamensplanen: 

- Der skal fastsættes en afleveringsdato i kurset ”træning og undervisning i atletik”, hvor eksamen 
afvikles som en praktisk prøve med udgangspunkt i et skriftligt materiale. Afleveringsdato blev 
fastsat til d. 23. maj.  
 

- Der skal fastsættes en afleveringsdato i kurset ”identitet og kultur i livsstilsidræt”, hvor eksamen 
afvikles som en mundtlig prøve på baggrund af et projekt. Afleveringsdato blev fastsat til d. 15. maj.  

Herefter blev eksamensplanen godkendt. 

Opfølgning:  
HRE tilretter eksamensplanen. 
 

 
Ad 5. Behandling af semesterkoordinators evalueringsrapporter fra F22 
Semesterkoordinators evalueringsrapporter blev behandlet med udgangspunkt i indstillinger fra 
studienævnets tovholdere. 
 
Studienævnet besluttede for hver rapport, hvorvidt den kunne godkendes, betinget godkendes eller ikke 
godkendes.  
 

Semester Tovholder Konklusion Bemærkninger 

Idrætstek. KA 2 LDØ/JLH Godkendt  

Idrætstek. KA 4 LDØ/JLH Godkendt  

Idræt BA 4 JF/JFH Godkendt  

Idræt KA 2 PM/SKN Betinget godkendt Afsnittet omkring overlab i 
undervisningen er blevet 
skrevet tydeligere, således 
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det fremgår, at det drejer 
sig om tidsmæssige overlap 
mellem forskellige kurser i 
skemalægningen og ikke 
overlab mellem det faglige 
indhold i kurserne. 

 
 

Opfølgning: 
Godkendte rapporter offentliggøres på https://www.hst.aau.dk/staff-and-
students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer efter mødet. 

 

Ad 6. Behandling af semesterbeskrivelser F23 
Semesterbeskrivelserne blev behandlet med udgangspunkt i indstillinger fra tovholdere. 
 

Semester Konklusion Bemærkninger 

Idrætstek. 4 KA Ikke 
modtaget 

Behandles på næste møde. 

Idræt 2 BA Betinget 
godkendt 

Mangler praksis underviser i kurset ´Neurofysiologi og motorik i 
gymnastik og dans´. 

Idræt 4 BA 
(ny studieordning) 

Ikke 
modtaget 

Behandles på næste møde. 

Idræt 6 BA Godkendt  

Idræt 2 KA Betinget 
godkendt 

Omfang og forventet arbejdsindsats. Semesterkoordinator skal 
tilrette timefordelingen på projektenheden. Umiddelbart giver 
arbejdsbelastningen ca. 405 arbejdstimer for en studerende, men 
bør ligge på ca. 450 timer. 

Idræt 4 KA 
(ny studieordning) 

Betinget 
godkendt 

Omfang og forventet arbejdsindsats. Semesterkoordinators 
holdning til timenormen skal ikke fremgå i semesterbeskrivelsen.  

Studienævnet ved, at den nuværende semesterkoordinator gør et 
stort arbejde for at skabe en god gruppedannelsesproces for 
specialeprojektet (allerede tidligere og i forbindelse med ekstern 
partner). Det ville dog være dejligt, hvis der kunne komme lidt 
information i semesterbeskrivelsen om processen. 

Det vil være godt, hvis semesterkoordinator beskriver de 
karrierefremmende aktiviteter, der finder sted på semesteret. 

FSV 2 KA Ikke 
modtaget 

Behandles på næste møde. 

https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
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FSV 4 KA Betinget 
godkendt 

Tilføjelsen til færdighedslæringsmålet: `Kan diskutere 
projektarbejdets resultater i forhold til de anvendte teorier og 
metoders rækkevidde og anvendelighed, herunder statistiske 
metoder` slettes.  

 

Opfølgning: 
Godkendte semesterbeskrivelser uploades på hjemmesiden. JF, BLS samt berørte semesterkoordinatorer 
arbejder videre med de betinget godkendte semesterbeskrivelser. De semesterbeskrivelser, som ikke var 
modtaget inden mødet, behandles på næste studienævnsmøde. 
 
 

Ad 7. Behandling af datapakke 
Studienævnet var inden mødet blevet bedt om at forholde sig til rapporten og de punkter, hvor 
studienævnet skal udfærdige kommentarer. Generelt er tallene på vej i en mere positiv retning, og 
studienævnet vurderer, at den kontinuerlige kvalitetssikringsproces, som undervisere, studieadministration 
og studienævn er en del af, langsomt er med til at skabe bedre nøgletal for uddannelserne. 
 
Idræt BA: 

- Frafald på 1. studieår er numerisk faldet fra 24,2 % til 22,7 %. En sådan nedgang skyldes dog kun, at 
1-2 studerende færre er faldet fra ud af en årgang på ca. 30 studerende (10 pers - 1 af dem har 
skiftet FAK, og 6 af de 10 er under 21 år). 

- Frafaldet i løbet af 4 år - normeret tid +1 år er faldet fra gul 44 % til grøn 34,7 %. 

- STUD/VIP-ratio er faldet fra gul 5,6 til grøn 3,7. 
 

Idræt KA: 

- Frafald i løbet af 3 år - normeret tid +1 er steget fra grøn 5,3 % til gul 11,5 % (3 pers – 1 har skiftet 
FAK) 

- Gns. overskridelse af studietid er steget fra grøn -0,8 mdr. til grøn 1,5 mdr. – stadig grøn men 
stigende 

- Ledighed er faldet fra rød 26,0 % til rød 19,5 % – faldende men stadig rød 

- Frafald 1. studieår er faldet fra gul 6,7 % til grøn 5,1 % 

I forhold til frafald på uddannelserne bør der generelt være fokus på at få skabt mulighed for, at de 
studerende kan skabe sociale aktiviteter. Derudover skal der i særdeleshed på kandidatuddannelsen 
igangsættes flere tiltag for at byde studerende med en professionsbachelorbaggrund velkommen. 
Studievejledningen har været i dialog med studentersamfundet, og studentersamfundet vil gerne bidrage 
til at genoprette idrætsrådet. Derudover ønskes mulighed for, at de studerende kan anvende hallerne i 
Gigantium til sociale idrætsaktiviteter indenfor normal brugstid. Endvidere vil studievejledningen tidligere 
på hvert semester præsentere mulighederne for kontakt til studievejledningen. 
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Den lille stigning i overskridelse af studietiden (indenfor ideal-intervallet) vurderes af SN til at kunne 
henføres til de vanskelige undervisningsforhold, der har været gældende under Covid-19 perioden. 

I forhold til dimittendledighed er udviklingen positiv, og vi afventer endnu at se effekten af den nye 
studieordning samt se effekten af den ledighedsbaserede dimensionering. 

 

FSV: 

- Frafald 1. studieår er faldet fra rød 6,0 % til gul 2,6 %  

- Frafald i løbet af 3 år – normeret tid +1 er faldet fra rød 10,9 % til rød 5,9 % – faldende men stadig 
rød (2 pers) 

- Ledighed er faldet fra rød 18,9 % til rød 7,5 % – faldende men stadig rød 
 

I forhold til dimittendledighed er udviklingen positiv, og vi afventer endnu at se effekten af den 
ledighedsbaserede dimensionering samt effekten af de eksterne samarbejder, som forhåbentlig vil have 
yderligere positiv indflydelse på dimittendernes ledighed. Vi kan endnu ikke se resultaterne af 
karriereviptiltaget (indført i 2022), som formentlig også vil have en positiv indflydelse på ledigheden. 

I forhold til frafald vil vi fortsat have opmærksomhed på at støtte de studerende, der har brug for dette 
(også i samarbejde med studie- og trivselsvejledningen) samt sikre et godt socialt studiemiljø. 

 

IdrTek: 

- Frafald 1. studieår er steget fra grøn 0,0 % til rød 18,8 % - (måske ganske forståeligt, når 
uddannelsen er lukket) 

- Frafald norm tid +1 er steget fra grøn 0,0 % til grøn 5,9 % – stadig grøn med stigende 

- Ledighed er faldet fra rød 22,4 % til rød 17,1 % – faldende men stadig rød 

 
En generel kommentar til studienævnsrapporten er, at det er uklart for studienævnet, hvordan vejlednings- 
og undervisningstimer er blevet opgjort.  
 
Opfølgning: 
LJM undersøger, hvordan antal undervisnings- og vejledningstimer er opgjort. 
 
 
Ad 8. Gruppestørrelse på specialesemestre 
Der er ikke længere fastsat regler om gruppestørrelsen på specialesemestre i hverken eksamensbekendt-
gørelsen eller AAU’s fælles regelsæt.  
 
SUND´s regler for gruppestørrelser er dog ikke ændret og er fortsat som nedenstående. 
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Ramme for gruppestørrelser på kandidatuddannelser: 
Specialer max. 3 studerende pr. gruppe 
Semesterkoordinatoren fastlægger den endelige gruppestørrelse inden for rammerne af denne politik. 
Semesterkoordinator kan vælge at lave en gruppe med færre studerende, hvis det totale antal studerende 
ikke går op med gruppestørrelserne. 
Det anbefales, at grupper på kandidatuddannelser ikke er mindre end 2 studerende. 

Gruppestørrelsen på specialesemestre blev diskuteret, og studienævnet besluttede som udgangspunkt, at 3 
studerende fortsat vil være en god rettesnor for den maximale gruppestørrelse for en gruppe. Ansøgninger 
om flere studerende i gruppen vil derfor fortsat blive behandlet individuelt i studienævnet.  

 
Ad 9. Suppleringskursus idræt KA (professionsbachelorer) 
Flertallet af de studerende på 1. semester KA, der er optaget på baggrund af en professionsbachelor-
uddannelse, har søgt merit for suppleringskurset ”anvendt kvalitativ metode og statistik”.  
Det har været vanskeligt at vurdere det specifikke indhold i de kurser, som de studerende ansøger merit på 
baggrund af. Det kan dog konkluderes, at alle professionsbachelorer har både kvalitativ metode og statistik i 
et opfang af min. 5 ECTS.  
 
Studienævnet overvejede, om det fortsat skal være kurset ”anvendt kvalitativ metode og statistik”, der skal 
indgå som suppleringskursus. I studieordningen for idræt KA fremgår det, at de studerende fra 
adgangsgivende professionsbacheloruddannelser skal have 5 ECTS supplering.  
 
Studienævnet besluttede for optaget i 2023, at det fortsat vil være gældende, at suppleringskurset skal være 
”anvendt kvalitativ metode og statistik”. 
 
 
Ad 10. Evaluering af studiestarten 
Punktet flyttes til et senere møde, da studienævnet først skal behandle studiestartsevalueringsrapporten 
sammen med evalueringen af studieaktiviteter på studienævnsmødet i april: 
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring#evaluering-af-studiestart---ba 

 
 
Ad 11. Sagsfremstilling – forsknings år 
Forskningsåret giver kandidatstuderende mulighed for at varetage et forskningsprojekt på fuld tid under 
vejledning af eksperter på AAU / Aalborg Universitetshospital. Projektet afsluttes med en rapport/artikel, 
som præsenteres overfor en opponent og den pågældende vejleder. 

Rektorat/Fakultet vil gerne udvide tilbuddet om forsknings år til alle vores curricula. Prodekanen for 
undervisning støtter idéen men har understreget, at studienævnene skal høres. 

Studienævnet har kun gode erfaringer med, at studerende tager et forsknings år, så derfor kan 
studienævnet bakke op om muligheden for et forsknings år på alle studienævnets uddannelser. 

 
 
Ad 12. Model for fordeling af ekstern censur og bedømmelsesformer på gymnasielæreruddannelserne 
AAU studielegalitet ønsker, at der fastsættes fælles rammer, som skal sikre, at 
gymnasielæreruddannelserne overholder de legalitetsmæssige krav til hvor meget ekstern censur, der skal 

https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring#evaluering-af-studiestart---ba
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være på uddannelsernes centrale- samt sidefag og hvor mange moduler, der må bedømmes med 
bedømmelsesformen ”bestået/ikke bestået” på henholdsvis uddannelsernes centrale- samt sidefag. 
Studielegalitet ønsker disse rammer for at gøre legalitetskontollen på gymnasielæreruddannelserne mere 
administrativ enkel i forbindelse med indførelsen af den nye model for tofagsuddannelser. 
 
Studienævnet besluttede ikke at støtte indstillingen, da legalitetskontrollen dermed vil kunne blive en 
administrativ blokering for dispensationer, hvor der kunne ønskes relevante, men mindre, afvigelser fra den 
ellers udmærkede fælles tofagsmodel. Legalitetskontrollen vil fortsat kunne gennemføres men vil være 
mindre simpel at gennemføre for studielegalitet. 
 
 
Ad 13. Meddelelser  
 

• Det har hidtil været problematisk at tilbyde tofagsuddannelser, hvor idræt er det centrale fag i 
kombination med et naturvidenskabeligt fagområde (matematik, fysik, kemi). Der har været afholdt 
møder, hvor studieleder og studienævnsformænd fra SUND, ENG, TECH er blevet enige om en 
model, der kunne tages i anvendelse. 
Modellen indebærer, at studerende på idræt BA påbegynder deres sidefag med 15 ECTS placeret på 
3. og 4. semester af deres bacheloruddannelse. En sådan model adskiller sig fra AAU´s generelle 
model for sidefagsuddannelser og har ikke kunne få en godkendelse af uddannelsesjura.  
Konklusionen er, at det ikke vil være muligt at tilbyde tofagsuddannelser, hvor idræt er det centrale 
fag og sidefaget er matematik, fysik og kemi. 
 

Ad 14. Eventuelt 

- Planlægning af de kommende semestre/skemaer i forhold til ny proces med større administrativ 
understøttelse. 
Det er en udfordring at få undervisningsplanen og dermed skema til at passe for både undervisere 
og studerende i forbindelse med den nye skemalægningsproces. Derfor tages dette punkt med på 
næste studienævnsmøde. 

 
 
Ad 15. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 

 
 
Næste møde afholdes torsdag d. 15. december kl. 9.00 efterfulgt af studienævnets julefrokost fra 12.00-
14.00. 
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