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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 23. marts 2021 kl. 12.30-15.30  
 
Mødet afholdes via MS Teams 
 
 
 
 
SN medlemmer: Jesper Franch (JF) 

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

 Cecilie Mathorne (CM)  
 Simon Österman Pedersen (SP) 
  

 
Observatør: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
   
Decentrale studievejledere: Mads Schultz Jensen, Camilla Thomsen, Astrid Aaen Springborg, Nitharsana 

Nagendram 
 

Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
  
 
 
 
Dagsorden: 

 
1. Endelig konstituering af studienævn inkl. valg af næstformand 
2. Godkendelse af dagsorden  
3. Godkendelse af referat (18. februar) 
4. Opfølgning fra sidste møde 
5. Behandling af semesterkoordinators-evalueringsrapporter fra E20 på baggrund af 

semesterevalueringer fra studerende 
6. Behandling af uddannelsesevaluering for Idræt tofags  
7. Optag af professionsbachelorer på idrætsteknologi 
8. Meddelelser 
9. Eventuelt 

 

 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

10. Merit, dispensationer og klager  
 
Links: semesterbeskrivelser, semester- og styringsgruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets årshjul

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/aarshjul%20sn-I%20og%20F%202020_1.pdf
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Ad 1. Konstituering af studienævn inkl. valg af næstformand 
Studienævnet skal konstitueres endeligt. Studienævnet skal have valgt en næstformand for den kommende 
periode. Cecilie Mathorne har meddelt, at hun er kandidat til næstformandsposten. 
 
Ad 2. Godkendelse af dagsorden 
 
Ad 3. Godkendelse af referat 
Bilag: referat fra studienævnsmøde 18. februar 2021. 
 
Ad 4. Opfølgning fra sidste møde 
 

- Udfordringer ved digital undervisning under Covid-19 
Studienævnet ønsker at få undersøgt, om der kan investeres i at afvikle nogle sociale digitale aktiviteter 
for at tage hånd om vores studerende. Det undersøges, om sådanne aktiviteter kan iværksættes af 
studerende, som har overskud til at gennemføre aktiviteterne og som ønskes aflønnet.  
JF følger op hos studielederen/viceinstitutlederen i forhold til det økonomiske aspekt. (Mail bilag er 
vedlagt). 

 
- Adgang til AAU laboratorier  

Studienævnet ønsker, at vejledere informeres om, hvem man skal kontakte, hvis man ønsker at søge 
dispensation til at komme i lab. JF følger op. (Mail bilag er vedlagt). 

 
Ad 5. Behandling af semesterkoordinators-evalueringsrapporter fra E20 på baggrund af semesterevalueringer fra 
studerende 
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 
og/eller diskussion i studienævnet. 
Tovholdere er som følger: 
 

Uddannelse VIP-tovholder Studenter-tovholder 
Idræt BA Pascal Madeleine Simon Österman Pedersen 
Idræt KA Charlotte Overgaard Cecilie Mathorne 
FSV KA Lars Domino Østergaard Simon Österman Pedersen 
Idrætstek. KA Jesper Franch Cecilie Mathorne 

 
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, semester-koordinator tager ansvar for, og som rapporten derfor skal suppleres med for at opnå 
godkendelse. Godkendte rapporter offentliggøres på 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/ efter 
mødet. 
 
Bilag: 

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

 
Ad 6. Behandling af uddannelsesevaluering for tofagsuddannelsen i idræt (Idræt som centralt fag) 
Studienævnet bedes gennemgå og kommentere uddannelsesevalueringen. Der er indkommet en 
uddannelsesevaluering for bacheloruddannelsen, hvor to studerende (50%) har besvaret evalueringsskemaet. Der 
er ingen dimittender fra tofagsuddannelsen i Idræt, der har besvaret evalueringsskemaet. 
 
Bilag – Uddannelsesevaluering Idræt 5. semester tofag (bachelor) 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
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Ad 7. Optag af professionsbachelorer i fysioterapi på idrætsteknologi 
Studienævnet skal diskutere, om det vil være muligt for professionsbachelorer i fysioterapi at blive optaget på 
kandidatuddannelsen i idrætsteknologi. 
 
Der har været en del ansøgninger, fra proffessionsbachelor, om at blive optaget på kandidatuddannelsen i 
Idrætsteknologi. Studienævnet skal vurdere, om deres professionsbacheloruddannelse er adgangsgivende, og om 
de evt. vil have behov for supplering (suppleringen skal så gennemføres i løbet af deres første studieår på 
idrætsteknologiuddannelsen). Studienævnet må ikke lægge vægt på, om disse ansøgere ud over deres 
professionsbacheloruddannelse har andre kvalifikationer. 
Såfremt studienævnet vurderer, at denne professionsbacheloruddannelse er adgangsgivende, vil det betyde, at 
professionsbachelorer i fysioterapi har en adgangsgivende eksamen (evt. med supplering), og at de fremtidigt vil 
blive optaget på uddannelsen. 
 
Bilag – Tidligere afgørelse om optag på idrætsteknologi med en professionsbachelor (E18 – fysioterapeut). 
 
Ad 8. Meddelelser 

• Orientering om optag på uddannelserne - (følg optag på kandidatuddannelser) 
• Orientering om optag via kvote 2 (Idræt bach) - (følg optag på kvote 2) 
• Orientering om nye aftagerpaneler 
• Idrætsuddannelsen i Gigantium fra E21 
• Procedure for udvikling og tilrettelæggelse af uddannelser 

 
Ad 9. Eventuelt 

• Erfaringer fra den digitale undervisning på FSV 2 (se bilag) 
• Retningslinjer i forbindelse med forsøg i projekter 

Ad 10. Merit, dispensationer og klager 

http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwh/uddybende/ansog_optag/kvote2/kvote6.html
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