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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 29. oktober 2020 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) 

 Lise Karina Solveig Kristensen (LKK) (FSV3) 
 Aksel Emil Ogstrup Houmann (AEH) (IDR3 BA) 
 Anne-Margit Hviid Villadsen (AHV) (FSV3) 

 
Observatør: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
   
Decentrale studievejledere: Maria von Påhlman, Camilla Thomsen, Nicolaj Andersen, Astrid Aaen Springborg, 

Nitharsana Nagendram 
 

Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
 
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat (29. september) 
3. Opfølgning fra sidste møde 
4. Optagelse på den nye kandidatuddannelse i Idræt 
5. Behandling af uddannelsesevalueringer F20 
6. Behandling af semesterkoordinatorrapporter F20 på baggrund af semesterevalueringer fra 

studerende 
7. Eventuel overgangsstudieordning ved ikrafttrædelse af bachelor og kandidat studieordning i Idræt 
8. Meddelelser 
9. Eventuelt 

 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
1. 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 2. Godkendelse af referat 
Bilag: referat fra studienævnsmøde 29. september 2020 
 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 
Seneste tiltag vedrørende corona: 
I forhold til undervisningen i foråret på Idræt 4. semester blev der gjort opmærksom på, at de studerende 
gennemfører projekter i samarbejde med folkeskolerne. Der blev spurgt til, om det fortsat er muligt at 
gennemføre disse projekter. MDJ følger op. 
 
I tilfælde af at der er studerende, der udtræder af studienævnet uden, at der er valgt en suppleant, undersøges 
det, hvad der kan gøres for at indsætte en studerende i studienævnet. 
 
Diskussion af krav til optagelse på Idræt kandidat: 

• MDJ undersøger, hvilke muligheder der vil være for at afvikle supplering ved deltagelse i allerede 
eksisterende bachelorkurser.  

• JF kontakter formanden for studienævnet på SDU for information om deres supplering for disse ansøgere. 
• Det undersøges, om reviderede adgangskrav kan komme med i den kommende studieordning. 

 
 

Ad 4. Optagelse på den nye kandidatuddannelse i Idræt 
Diskussion af adgangskriterier for professionsbachelorer til kandidatuddannelsen i Idræt. 
Ved seneste møde var der enighed i studienævnet om at åbne kandidatuddannelsen i Idræt for følgende 
professionsbachelorer: Fysioterapi, Ergoterapi, Sygepleje, Folkeskolelærer (med linjefag i idræt), Ernæring og 
Sundhed, Global Nutrition and Health og Psykomotorik.  
Studienævnet skal diskutere omfang og indhold af den supplering, der kræves. En mulighed kan være 10 ECTS 
supplering (2 kursusmoduler) fra bacheloruddannelsen i idræt, inden ansøgere kan optages.  
 
 
Ad 5. Behandling af uddannelsesevalueringer F20 
Studienævnet bedes gennemgå og kommentere uddannelsesevalueringerne.  
 
Bilag – Uddannelsesevalueringer FSV 4. semester, Idrætsteknologi 4. semester, Idræt 6. semester, Idræt 4. 
semester KA. Vær opmærksom på at antal af respondenter fremgår af semesterevalueringerne og ikke af 
uddannelsesevalueringerne. 
 
 
Ad 6. Behandling af semesterkoordinatorrapporter F20 på baggrund af semesterevalueringer fra studerende 
Resultaterne af semesterevalueringen er nu samlet i semester-evaluerings-rapporter og behandles enkeltvis. 
Indstillingerne skal have 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 

Idrætstek. KA LDØ AEH 
Idræt KA PM LKK + AHV 
FSV KA JF LKK + AHV 
Idræt BA CO AEH 
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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, semesterkoordinator 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  
• semester- og styringsgruppemødereferater 

 
 
Ad 7. Eventuel overgangsstudieordning ved ikrafttrædelse af bachelor og kandidat studieordning i Idræt 
Studienævnet skal tage stilling til, i hvilket omfang tidligere årgange evt. skal optages/konverteres til den nye 
studieordning. Det vil i særdeleshed have betydning for 3. og 4. semester på bacheloruddannelsen. 
 
 
Ad 8. Meddelelser 

• Orientering om indstilling af årets underviser (AEH) 
• Digitale læringsmål. AAU har besluttet, at der i lighed med PBL læringsmål skal tilføjes digitale læringsmål 

på en række semestre på alle uddannelser. 

 
Ad 9. Eventuelt 
 

 

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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