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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 16. februar 2022 kl. 12.30-15.30  
 
 
 
 
 
SN medlemmer: Jesper Franch (JF) 

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

 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: Mads Schultz Jensen (MSJ) 

 
Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
  

 
 
Dagsorden: 

 
1. Konstituering af studienævn inkl. valg af næstformand 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat (19. januar) 
4. Opfølgning fra sidste møde (19. januar) 
5. Godkendelse af forretningsorden 
6. Godkendelse af årshjul 
7. Studienævnets arbejde i det kommende år 
8. Igangsætte indstilling af Årets Underviser jf. procedure 
9. Godkendelse af procedure for eksamens- og reeksamensplan E22 
10. Tiltag i forbindelse med overgang fra gl. til ny studieordning på idrætsuddannelserne 
11. Behandling af dimittendundersøgelser for Idræt BA, Idræt KA, Idrætsteknologi og FSV 
12. Meddelelser 
13. Eventuelt 

 
 

 
 
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

14. 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/
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Ad 1. Konstituering af studienævn inkl. valg af næstformand 
Studienævnet skal konstitueres, og der skal vælges en næstformand. 
 
Ad 2. Godkendelse af dagsorden 
 
Ad 3. Godkendelse af referat 
Bilag - referat fra studienævnsmøde d. 19. januar 2022. 
 
Ad 4. Opfølgning fra sidste møde  
 

• Certificering/autorisation kunne være en mulighed for idrætsuddannelsen. Studienævnet fremsender 
denne mulighed til institutledelsen snarest muligt. 
 

Ad 5. Godkendelse af forretningsorden 
Bilag – forretningsorden 2021. 
 
Det er op til studienævnet at vurdere, om der skal til føjes ændringer til studienævnets forretningsorden, inden for 
AAU’s vedtægter. 
 
I forhold til brugen af betegnelsen ’formand’ og ’næstformand’ kan det overvejes, om betegnelserne ’forperson’ og 
’næstforperson’ skal anvendes fremover. 
 
I øjeblikket er konstitueringsperioderne 1 og 4 år for henholdsvis studerende og ansatte og de følger valgperioden. 
Studienævnet kan overveje, om en kortere periode er ønsket for formanden/forpersonen. 
 
Ad 6. Godkendelse af årshjul 
Bilag – udkast til årshjul 2022. 
 
Ad 7. Studienævnets arbejde i det kommende år 
Studienævnets medlemmer skal overveje, om der er nye emner (udover årshjulets opgaver), der skal indarbejdes i 
studienævnets arbejde i det kommende år. Nedenstående input er allerede modtaget. 
 

• Forenkling af udarbejdelse og godkendelse af semesterbeskrivelser, herunder udformning i digital eller 
fysisk form. 

 
• Input i forhold til dagsordenspunkt på senere studienævnsmøde, hvor konsekvenser af udflytningen af FSV 

til Campus i Hjørring skal drøftes. 
 
Ad 8. Igangsætte indstilling af Årets Underviser jf. procedure 
Bilag - vejledning til studerende ifm. indsamling af indstillinger til Årets Underviser. 
 
De studerende i studienævnet påbegynder arbejdet med at indsamle indstillinger fra deres medstuderende. Dette 
er for at sikre, at undervisere/vejledere i forårssemesteret også kommer i betragtning til indstilling til Årets 
Underviser 2022. 
 
Ad 9. Godkendelse af procedure for eksamens- og reeksamensplan E22 
Bilag - procedure for udarbejdelse af eksamens- og reeksamensplan. 
 
Ad 10. Tiltag i forbindelse med overgang fra gl. til ny studieordning på idrætsuddannelserne 
Bilag – reeksamen og overgang gl./ny SO Idræt 
I forbindelse med overgangen mellem den gamle og den nye studieordning på bacheloruddannelsen i idræt vil det 
gradvist ikke være muligt for omgængere at følge undervisning/kurser på den gamle studieordning.  
Studienævnet skal overveje, om bilaget er dækkende for de tiltag, der skal igangsættes. 
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Ad 11. Behandling af dimittendundersøgelser for Idræt BA, Idræt KA, Idrætsteknologi og FSV 
Bilag: Dimittendundersøgelser for Idræt BA, Idræt KA, Idrætsteknologi og FSV 
Studienævnet skal behandle dimittendundersøgelserne for uddannelserne og kommentere hvis nødvendigt. 
 
Ad 12. Meddelelser 
 

• Whiteboards er opsat i Gigantium. Det skal overvejes, om der fortsat skal være flytbare whiteboards. 
• Der er endnu ikke udskiftet interiør i hverken seminarrum eller studiemiljø udenfor seminarrum i 

Gigantium.  
• Der er formentlig mulighed for at få et lokale i Gigantium stillet til rådighed som opholdsrum for 

undervisere. 
• Studielederen vil sammen med de to studienævnsformænd drøfte andre måder at organisere 

eksamensplanlægningen på i januar måned.  
Januar er interessant, fordi studieordningerne er skruet sådan sammen, at det primært er interne 
medbedømmere, vi anvender på projektmoduler ved vintereksamensterminen. Det betyder, at andelen af 
intern censur er meget høj i januar – og da eksaminationen altid er intern, kan det være vanskeligt at få de 
bedst kvalificerede interne medbedømmere til projekter og kurser. 

• Der er udsendt nye fællesbestemmelser for uddannelser på AAU. ’Projektorienteret forløb i samarbejde 
med virksomhed’ indgår ikke i SN-IF’s uddannelser, hvilket er godkendt af dekanen. (Bilag: 
Fællesbestemmelser). 

 
Ad 13. Eventuelt 
 
Ad 14. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
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