
 

 

Referat af studienævnsmøde torsdag den 26. august 2021 

 

 

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

Ikke til stede:  
Charlotte Overgaard (CO) 

Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Cecilie Mathorne (CM)  
Simon Österman Pedersen (SP) 
                                      
 
 
 
Observatører: Studieleder Mette Dencker Johansen (MDJ), Maria von Påhlman fra studievejledningen 
(MvP) 
 
 
 
Referent: Berit Lund Sørensen (BLS)
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat (22. juni) 
3. Opfølgning fra sidste møde 
4. Igangsætte indstilling af Årets Underviser for efterårssemesteret jf. procedure 
5. Opfølgning på behandling af semesterbeskrivelser for E21 
6. Kommunikationsplan for studerendes valg til studienævn 
7. Udvælgelseskriterier for optagelse på kandidatuddannelsen i Idræt 
8. Godkendelse af digitale læringsmål 
9. Godkendelse af valgprojekt på 1. semester idræt KA 
10. Drøftelse af tilbagemeldinger til studerende vedr. studiemiljø 
11. Meddelelser 
12. Eventuelt 

 

 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

13. Merit, dispensationer og klager  
 
Links: semesterbeskrivelser, semestergruppemødereferater, 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/
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

Ad 2. Godkendelse af referat (22. juni) 
Referat blev godkendt. 
 

 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 
 

• Barsels betydning for ledighedsfrekvensen 
Dimittendernes bruttoledighed måles som gennemsnit for 4. til 7. kvartal efter dimission. 
Dimittender opgøres som ledige, når de står helt eller delvist uden arbejde og står til rådighed for 
arbejdsmarkedet samt modtager dagpenge, kontanthjælp m.m. (dermed indgår personer på 
barselsdagpenge fx ikke som ledige). For hver dimittend findes det kvartal, der indeholder den dato 
der ligger henholdsvis 1, 2, 3 osv. kvartaler efter dimissionsdato. Dimittendens gennemsnitlige 
ledighed i kvartalet beregnes ud fra oplysninger om modtagne overførselsindkomster (dagpenge, 
kontanthjælp, mm) for dimittenden i de enkelte måneder i kvartalet. 
Ledigheden er opgjort som en ledighedsgrad. Er en dimittend f.eks. ledig i 1 måned ud af de 3 
måneder i det kvartal, der regnes på, vil vedkommende stå med en ledighedsgrad på 1/3. Der 
regnes også på deltidsbeskæftigelse. Summen af disse ledighedsgrader for en gruppe i et givet 
kvartal efter dimissionen lægges sammen og divideres med antal dimittender i gruppen for at finde 
gruppens ledighedsgrad. 
Dimittender – danske som udenlandske statsborgere med valide CPR-numre – der er i gang med en 
ny fuldtidsuddannelse eller er rejst ud af landet betragtes ikke som ledige, fordi de ikke står til 
rådighed for arbejdsmarkedet. Da de indgår i nævneren i brøken fuldtidsledige/dimittender, som 
beregner ledighedsgraden, er de dermed med til at bringe ledighedsprocenten ned. Udenlandske 
studerende uden gyldigt CPR-nummer indgår ikke i opgørelsen. Derfor kan der være forskelle i 
antallet af dimittender i de forskellige opgørelser (fx antal dimittender i alt og antal dimittender der 
indgår i ledighedsstatistikken). 
Ved indsendelse af studienævnsrapport vil studienævnet fortsat påtale den fornuftsstridige 
opgørelse af barsel, afhængig af om en person kommer fra job eller fra endt studium. 
 

• Opfølgning på suppleringsundervisning for FSV fra 2022 
Der er varslet en dimensionering for uddannelserne under Studienævn for Idræt og 
Folkesundhedsvidenskab. For suppleringskurserne på FSV vil det 
kunne få stor betydning for den tidsmæssige placering af undervisningen. På den baggrund har der 
været afholdt et møde med optagelseskontoret, studieleder, studienævnsformand, næstformand og 
forskningsgruppen. På mødet blev det besluttet, at der fremadrettet tilbydes et 10 ECTS 
suppleringskursus, som afvikles i løbet af juli og august. Der arbejdes i øjeblikket på at opdatere 
information om ansøgning samt revidere studieordning for suppleringskurset. 
 
Opfølgning: 
Fagmiljø og uddannelsessekretariatet opdaterer hjemmeside senest d. 1. sep. og sørger for 
indsendelse af revideret studieordning senest d. 1. nov. 
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Ad 4. Igangsætte indstilling af Årets Underviser for efterårssemesteret jf. procedure 
Studienævnets studenterrepræsentanter vil i samarbejde med studienævnssekretær gennemgå processen 
og udføre det videre arbejde. 

 
Ad 5. Opfølgning på behandling af semesterbeskrivelser for E21 
Semesterbeskrivelsen for FSV 3. semester blev ikke godkendt på seneste møde og skal derfor genbehandles. 
Semesterkoordinator har arbejdet på at få de sidste detaljer omkring eksamensformen på plads sammen 
med kursusansvarlig for kurset ´Sundhedsøkonomisk evaluering og analyse indenfor 
folkesundhedsvidenskab´. 

Studienævnet godkendte semesterbeskrivelsen, og den uploades på hjemmesiden. 
 

Ad 6. Kommunikationsplan for studerendes valg til studienævn 
Der er her beskrevet en plan for at informere studerende på 1. semester af kandidatuddannelserne samt 
studerende for 1., 3. og 5. semester af bacheloruddannelsen i idræt. 

• Studienævnet beder semesterkoordinatorer informere studerende ved semesterstart om valg til 
studienævn. 

• Valg til studienævn udskrives sidste hverdag i september (d. 30. sep.). 
• Studenterrepræsentant fra studienævn og studievejledning (evt. tutorer) samt VIP repræsentant fra 

studienævn afholder valginfo (5-10 min.) i tilknytning til anden planlagt undervisning med 
ovennævnte semestre primo oktober.  

• Valgperiode afsluttes ultimo november (dato følger). 
 

Opfølgning:  
JF udfærdiger slide til semesterkoordinatorer. 

 
Ad 7. Udvælgelseskriterier for optagelse på kandidatuddannelsen i Idræt  
Studienævnet drøftede den reviderede beskrivelse af adgangskriterierne. Der blev ændret enkelte 
formuleringer, hvorefter dokumentet blev godkendt. 
 
Opfølgning: 
BLS sørger for, at de godkendte vurderingskriterier bliver lagt på hjemmesiden. 
 
 
Ad 8. Godkendelse af digitale læringsmål 
På baggrund af de workshops, der har været afholdt i foråret, har formanden for studienævnet tilføjet 
digitale læringsmål i studieordningerne.  

Studienævnet godkendte de digitale læringsmål, der er tilføjet i studieordningerne for Idræt BA og KA samt 
FSV KA. Fakultetet og studienævnet har i samarbejde vurderet, at der ikke tilføjes digitale læringsmål i 
studieordningen for Idrætsteknologi, da denne uddannelse har sidste optag i år. Endvidere indeholder 
uddannelsen i forvejen en række fagspecifikke digitale læringsmål. 
 
Opfølgning: 
BLS tilføjer de digitale læringsmål i alle studieordninger inden fristen d. 1. nov. 
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Ad 9. Godkendelse af valgprojekt på 1. semester idræt KA  
Det eksisterende projektmodul ’Instrumentering og præstationsevne’ (nuværende 1. semester projekt på 
Idrætsteknologi) er blevet tilpasset og fremsendt til studienævnet. Studienævnet havde yderligere nogle 
tilføjelser i forhold til ´peer review´ processen og videnskabelige abstracts/manuskripter, der skulle tilføjes 
som læringsmål. Projektmodulet indskrives i studieordningen for Idræt KA, så vi kan tilbyde det som 
valgmodul på idrætskandidaten fra sommeren 2022. 

Opfølgning: 
BLS tilføjer valgprojektet i studieordningen inden fristen d. 1. nov. 
 

Ad 10. Drøftelse af tilbagemeldinger til studerende vedr. studiemiljø  
Instituttet har i samråd med studienævn ansvaret for at sikre, at de studerende modtager tilbagemelding på 
indmeldte ønsker og udfordringer i studiemiljøet, jf. proceduren for opfølgning på identificerede problemer i 
studiemiljøet på SUND. Proceduren kan findes her.  

Strategi og Kvalitet vil i efteråret 2021 påbegynde indsamlingen af nye ønsker til forbedring af det 
fysiske studiemiljø. Denne proces følger den reviderede Procedure for opfølgning på og udvikling af 
studiemiljøet, som træder i kraft pr. 1. september 2021. Forud for opstart af processen var der afsat 
tid til præsentation og drøftelse af proceduren på mødet i kvalitetsnetværket d. 23. aug. 2021 samt 
tilbud om opstartsmøde d. 24. aug. 2021. 

I lighed med Studienævn for Sundhed og Teknologi ønsker studienævnet, at der laves én samlet 
tilbagemelding fx via Moodle. Det skal overvejes, om det Excel-ark, der anvendes af studienævnet til 
indrapportering af studiemiljøforhold, skal ændres, så det får en form, der er lettere at tilgå for de 
studerende, eller om tilbagemeldingen skal præsenteres på en anden måde. 

 
Ad 11. Meddelelser 
 

• Orientering om optag på uddannelserne  
Idræt BA: 42 
SAS Output (aau.dk) 
 
Idræt KA: 36 
Idrætsteknologi KA: 15 
FSV KA: 42 
SAS Output (aau.dk) 
 
Opfølgning: 
Antallet af fremmødte studerende ved semesterstart registreres. 
 

 
Ad 12. Eventuelt 
 

• Svarprocenten i semesterevalueringerne er generelt lave, og studienævnet diskuterede, om der 
kan gøres noget for at øge antallet af tilbagemeldinger. SL vurderer, at de lave svarprocenter i 
foråret skyldes den digitale opstart af semestrene, hvor de studerende kunne have valgt ikke at 
udfylde semesterevalueringerne.  
En studerende på FSV har udtrykt ønske om at vide, hvordan studienævnet behandler 
evalueringen. Budskabet er, at der er åbenhed om, at alle svar imødeses og bliver taget til 
efterretning i studienævnet. 

https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/990/990846_4.1.1-procedure-for-opfoelgning-paa-og-udvikling-af-studiemiljoeet.pdf
https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/990/990846_4.1.1-procedure-for-opfoelgning-paa-og-udvikling-af-studiemiljoeet.pdf
https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/990/990846_4.1.1-procedure-for-opfoelgning-paa-og-udvikling-af-studiemiljoeet.pdf
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwkot/ansog6.html
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
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Opfølgning:  
JF udfærdiger slide til brug ved semesterevaluering. 
 

• Der er et forslag fra de 2 forskningsgrupper tilknyttet Idræt. Man ønsker at arrangere en 
præsentation af og reception i de nye undervisningsfaciliteter i Gigantium for studerende og 
undervisere. Studienævnet var positive for tiltaget. SL foreslog, at både studerende og undervisere 
deltager i et sådant arrangement, og der vil formentlig kunne anvendes midler fra trivselspuljen. 

Opfølgning: 
BLS undersøger hvor mange midler, der kan anvendes til formålet. 
BLS spørger Christian Meedom Wrang og Gorm Rasmussen, om de vil kunne stå for et arrangement 
i lighed med receptionen for de ansatte. 

• Et af studienævnets medlemmer spurgte til, hvad der er gjort ved den tilbagemelding i 
semesterevalueringerne angående grænseoverskridende adfærd. SL forklarede, at der ikke er 
mulighed for at lave en opfølgning på baggrund af SurveyXact informationer, da spørgeskemaerne 
er anonyme. Dog henvises de studerende til studie- og trivselsvejledningen. 
 

• Gruppedannelsespolitikken er overgået fra studienævn til studieleder. SL har afholdt møde med 
formænd- og næstformænd for de to studienævn vedrørende den reviderede 
gruppedannelsespolitik. Politikken er i proces og vil komme til høring på et kommende 
studienævnsmøde. 

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

 

Næste møde afholdes fysisk d. 28. september kl. 12.30. 


