
 

 

Referat af studienævnsmøde torsdag den 21. januar 2021 

Mødet afholdes via MS Teams 

 

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

Afbud:  
Lise Lind Kristensen (LLK) 
Charlotte Overgaard (CO) 

Lars Domino Østergaard (LDØ)                                      
Aksel Emil Ogstrup Houmann (AEH) 
Anne-Margit Hviid Villadsen (AHV) 
 
 
 
 
 
 
 
Observatører: Studieleder, Mette Dencker Johansen (MDJ), Mads Schultz Jensen (MSJ) fra 
studievejledningen, Louise Juvoll Madsen - ny kvalitetssikringsmedarbejder (LJM) 
 
 
Referent: Berit Lund Sørensen (BLS) 
 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat (17. december) 
3. Opfølgning fra sidste møde 
4. Evaluering af 2020 i studienævnet 
5. Studienævnets mødeplan for E21 godkendes 
6. Forårets undervisning i forhold til Covid-19 
7. Meddelelser 
8. Eventuelt 

 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

9. Merit, dispensationer og klager  
 
Links: semesterbeskrivelser, semester- og styringsgruppemødereferater, 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/
file://hst.aau.dk/Department/smh-adm/SN_Idr%C3%A6t%20og%20Folkesundhedsvidenskab/%C3%85rshjul/aarshjul%20sn-I%20og%20F%202020_1.pdf
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. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

Ad 2. Godkendelse af referat (17. december) 

Referat blev godkendt. 
 

Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 

• Supplering for professionsbachelorer i forbindelse med optagelse på idræt KA 
Gruppen, der har indsendt beskrivelsen af suppleringsforløbet, skal mødes igen og overveje en 
anden løsning, da der ikke er udsigt til, at der kan bevilges et 2 ECTS introduktionskursus. Mødet er 
planlagt til d. 25.1.21. 
 

• Plan for udarbejdelse af digitale læringsmål der skal indsættes i alle studieordninger 
Dekanatet afholder et koordinerende møde mellem de 3 studienævn d. 25.1. BLS har indkaldt til et 
indledende møde for de repræsentanter, som studienævnet har udpeget. Mødet afholdes d. 
16.2.21.  
 

• Digital undervisning under Covid-19 
Studienævnet arbejder på at udfærdige et dokument til dekanen, der påpeger den manglende 
kvalitet i læringen ved dele af den digitale undervisning. Et af studienævnets videnskabelige 
medlemmer udarbejder et udkast til dokumentet.  
 

 
Ad 4. Evaluering af 2020 i studienævnet 

Studienævnet evaluerede arbejdet i studienævnet i år 2020. 

Det har været en stor fordel, at Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt pr. 1.2.20 blev delt i 2 mindre 
studienævn. Det gør arbejdet i studienævnet meget mere relevant og overskueligt for studienævnets 
medlemmer.  

Studienævnets medlemmer ønsker mindre administrativ belastning i forhold til udarbejdelse af 
semesterbeskrivelser. Der blev spurgt til, hvad status er i forhold til arbejdet med revidering af 
semesterbeskrivelserne, hvor alle 3 studienævn på SUND deltager. Der blev afholdt et møde d. 18. 
september. Her blev udfordringerne med de nuværende semesterbeskrivelser drøftet samt hvilke 
fokuspunkter, der skal arbejdes videre med. 
Det blev foreslået, at semesterevalueringsrapporten dannede grundlag for godkendelsen af 
semesterbeskrivelsen, således at forstå at godkendelsesproceduren for en semesterbeskrivelse bliver mere 
enkel såfremt semesterevalueringsrapporten ikke har noget kritiske evalueringspunkter. 

Der har været et pænt fremmøde til studienævnsmøderne, hvilket er vigtigt for at studienævnet er 
beslutningsdygtigt. I det nuværende studienævn er det vigtigt, at der er min. 4 medlemmer til stede ved 
møderne.  

 
Ad 5. Studienævnets mødeplan for E21 godkendes 

Følgende datoer foreslås: 
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Torsdag d. 26. august 2021 kl. 12.30-15.30 

Tirsdag d. 28. september 2021 kl. 12.30-15.30 

Onsdag d. 27. oktober 2021 kl. 12.30-15.30 

Torsdag d. 30. november 2021 kl. 12.30-15.30 

Torsdag d. 16. december 2021 kl. 12.30-15.30 

Onsdag d. 19. januar 2022 kl. 12.30-15.30 

Mødeplanen blev godkendt dog med den bemærkning, at mødet d. 16. december afholdes om formiddagen 
(9.00-12.00) efterfulgt af en julefrokost. 
 

Ad 6. Forårets undervisning i forhold til Covid-19 

Studieleder og studienævnsformand orienterede kort om undervisningen under Covid-19 i F21. 

Der er stadig en del ting, som er uafklaret i forhold til forårets undervisning. Følgende ting ligger dog fast: 

• Digital studiestart. 
• AAU er nedlukket indtil 28. februar. 
• Der er søgt om dispensation til, at enkelte kursusgange på idræt 2. og 4. semester kan foregå fysisk. 

Vi ved endnu ikke, om der bliver åbnet for undervisning på AAU i marts måned. MDJ er løbende i kontakt 
med semesterkoordinatorer og kursusholdere i forhold til, hvordan undervisningen kan afholdes under de 
gældende restriktioner. 

MDJ har været i kontakt med alle semesterkoordinatorer i forhold til at være opmærksom på, hvordan 
projektarbejdet kan gennemføres i F21. Det er fortsat uvist, hvornår man kan forvente en større adgang til 
laboratorierne, og derfor bør semesterkoordinatorerne gøre vejlederne opmærksomme på, at projekterne 
kan gennemføres med de restriktioner, der indtil videre er kendt. Et af studienævnets medlemmer 
påpegede, at det er vigtigt, at der bliver meldt ud vedr. projektarbejdet til både vejledere og studerende. I 
F20 blev der udsendt vejledninger i forhold til alternativ/tilpassede måder at gennemføre projekterne på. Så 
snart der er vished for en eventuelt længere nedlukning, vil en tilsvarende vejledning blive udsendt fra 
studieleder og studienævn.  

Der blev spurgt til projektarbejdet på idræt 4. semester, hvor de studerende under normale 
omstændigheder skal lave projekt i samarbejde med folkeskolerne. Dette bliver ikke en mulighed i år, men 
de studerende vil i stedet kunne planlægge undervisningsforløb for andre målgrupper. Såfremt der åbnes for 
de nuværende Covid-19 restriktioner, vil undervisningsforløbene forhåbentlig kunne gennemføres i 
samarbejde med idrætsforeninger, sportshøjskoler mm. Semesterkoordinator sender information til de 
studerende snarest muligt. 

 

Ad 7. Meddelelser 
• På dekanatsmødet d. 18. januar blev det besluttet, at der ændres på loftet over optag for 

nedenstående uddannelser. Den primære begrundelse for ændringerne på MedIS og Idræt er 
særligt med afsæt i ledighedstallene.  
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Uddannelser Nuværende loft Nyt loft over optag 

BA i Medicin 179 (dim. 2019)  

BA i Medicin med industriel specialisering 100 (adg. beg. 2015).  

BA i Idræt 120 (adg. beg 2019.) 80 (2021) 

BA i Sundhedsteknologi Frit optag  

KA i Folkesundhedsvidenskab 45 (adg. beg 2018.)  

KA i Medicin 150 (dim)  

KA i Medicin med industriel specialisering Frit optag 60 (2021) 

KA i Sundhedsteknologi Frit optag  

KA i Klinisk videnskab og teknologi Frit optag  

KA i Muskuloskeletal fysioterapi 30 (adg. beg. 2021.) 45 (2022) 

 
 
 
Ad 8. Eventuelt 

JF spurgte til, om der har været eksempler af eksamenssnyd i januar 2020. MDJ oplyser, at der har været 
tilfælde af selvplagiat, plagiat af forskellige hjemmesider og uhensigtsmæssig brug af fælles noter på 
idrætsuddannelsen. Disser sager er i gang med at blive undersøgt. 

Der blev spurgt til, hvilke konsekvenser det vil have, hvis en studerende ikke afleverer en tro- og 
loveerklæring forud for en mundtlig eksamen. Studiesekretærerne for uddannelserne under Studienævn for 
Idræt og Folkesundhedsvidenskab tjekker i digital eksamen 24 timer før hver enkelt eksamen, om alle 
studerende har afleveret. Hvis ikke en studerende har afleveret erklæringen, kontaktes vedkommende af 
den respektive studiesekretær. 

 
Ad 9. Merit, dispensationer og klage 

Studienævnet har modtaget en ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår i form af ekstra tid til de 
skriftlige eksamener på grund af dansk som andetsprog. 

Studienævnet har modtaget en ansøgning om dispensation til ekstra tid til hjemmeeksamener pga. børn, 
som er sendt hjem fra institution pga. Covid-19. 

 

Næste møde afholdes d. 18. februar kl. 12.30 via MS Teams. 


