
 

 

Referat af studienævnsmøde onsdag den 17. december 2020 

Mødet afholdes via MS Teams 

 

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

Afbud:  
Lise Lind Kristensen (LLK) 
Anne-Margit Hviid Villadsen (AHV) 

Aksel Emil Ogstrup Houmann (AEH)                                      Studievejledningen 
Charlotte Overgaard (CO) 
Lars Domino Østergaard (LDØ) 
 
 
 
 
Observatører: Studieleder, Mette Dencker Johansen (MDJ)  
 
Referent: Berit Lund Sørensen (BLS) 
 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat (18. november) 
3. Opfølgning fra sidste møde 
4. Behandling af semesterbeskrivelse F21 (2. behandling) 
5. Supplering for professionsbachelorer i forbindelse med optagelse på idræt KA 
6. Behandling af årsberetning for censorkorpset for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser 
7. Plan for udarbejdelse af digitale læringsmål der skal indsættes i alle studieordninger 
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/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 (18. november) 

Referat blev godkendt. 
 

Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 

• Behandling af årlig studienævnsrapport: 
Studienævnet ønsker at få oplysninger om overgangsfrekvenser fra idræt BA til de tre uddannelser 
(samt overgang til læring og forandringsprocesser).  
Studienævnet har for kort tid siden modtaget dataudtræk på idræt, som viser, hvilke 
kandidatuddannelser de studerende på BA i idræt vælger sammenholdt med de øvrige BA 
studerende i Idræt på KU, SDU og AU. JF har endnu ikke haft tid til at se på oversigterne, men 
tallene fremlægges på et kommende studienævnsmøde. 
 

• Behandling af semesterbeskrivelser: 
De godkendte og betinget godkendte semesterbeskrivelser er lagt på hjemmesiden, og den ikke 
godkendte semesterbeskrivelse på Idrætsteknologi 2. semester KA behandles under punkt 4. 
 

• Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan: 
- Der er ikke længere valgfag på idrætsteknologi 2. semester KA, så derfor er eksamensplanen 

blevet justeret og godkendt hos modulansvarlig.  
- Der er afsat tid til udarbejdelse af opgavebesvarelse i eksamen i organisering af talentudvikling 

og sundhedsfremme på Idræt 2. semester KA. Kursusansvarlig har godkendt, at der afsættes 5 
hverdage (mandag til fredag). 
 
Eksamensplanen for sommerens eksamener blev godkendt på sidste møde, og ovenstående 
ændringer var indtænkt i godkendelsen men skulle afklares ved modulansvarlig. 
 
 

Ad 4. Behandling af semesterbeskrivelse F21 (2. behandling) 

JF har afholdt møde med semesterkoordinator (JR) på idrætsteknologi 2. semester KA. De bemærkninger, 
som studienævnet havde til semesterbeskrivelsen på sidste møde, er tilrettet og semesterbeskrivelsen blev 
herefter godkendt. Studienævnet accepterer, at den nuværende form er en blanding af engelske og danske 
læringsmål for kurserne.  Semesterkoordinator og modulansvarlige skal tilrette den nuværende 
semesterbeskrivelse i løbet af foråret, således der kan arbejdes videre med en ”ren” dansk 
semesterbeskrivelse, når semesteret gennemføres i F2022.  
 
Studienævnet har modtaget en revideret modulbeskrivelse for Arbejds- og træningsfysiologi i teori og 
praksis II (dans og gymnastik) på Idræt 4. semester BA. JF orienterede om ændringerne angående den 
reducerede timetildeling på grund af færre studerende på semesteret. Herefter blev modulbeskrivelsen 
godkendt og erstattes af den nuværende modulbeskrivelse i semesterbeskrivelsen. 
 

Ad 5. Supplering for professionsbachelorer i forbindelse med optagelse på idræt KA 
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Der skal fastsættes krav til supplering for optagelse af professionsbachelorer på kandidatuddannelsen i 
idræt. Studienævnet har fastsat, at suppleringen skal udgøre 5-10 ECTS.  

Sine Agergaard, LDØ, PM og JF har afholdt et indledende møde, og gruppen foreslår, at alle 
professionsbachelorer gennemfører supplering på i alt 7 ECTS fordelt på et 2 ECTS introduktionskursus samt 
et 5 ECTS kursus i anvendt kvalitativ metode og statistik. Kurset på 2 ECTS skal de studerende gennemføre, 
inden de påbegynder deres uddannelse.  

Der var forskellige holdninger i studienævnet til, om kurset skulle fungere som et suppleringskursus eller et 
introduktionskursus.  
Uanset om kurset formelt set er et suppleringskursus eller et introduktionskursus påpegede MDJ det 
økonomiske perspektiv på, at kurset kun udbydes for ganske få studerende, og at den økonomiske indtægt 
ved en status som suppleringskursus ikke vil kunne dække udgifterne ved afholdelse af kurset.  

Gruppen, der har indsendt beskrivelsen af suppleringsforløbet, skal derfor mødes igen og overveje en anden 
løsning, da der ikke kan bevilges et 2 ECTS introduktionskursus.  
 

Ad 6. Behandling af årsberetning for censorkorpset for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser 

Studienævnet har modtaget årsberetningen for censorkorpset for de folkesundhedsvidenskabelige og 
relaterede uddannelser for perioden fra den 1. april 2019 til den 1. september 2020. 

Censorformandskabet for Folkesundhedsvidenskab har haft en del udskiftninger, blandt andet er den 
tidligere formand aftrådt, og den nye formand er professor Bent Greve fra Roskilde Universitet. 

Censorformandskabet bemærkede, at eksamener under Covid-19 har været udfordrende men alligevel har 
kunne fungere på en fornuftig måde.  

I formandsskabets beretning er der indeholdt en tabel med oplysninger om kandidatuddannelsen i 
Folkesundhedsvidenskab. Punkterne i tabellen dækker både over uddannelserne på SDU, KU, RUC og AAU, 
så det kan være svært at adressere eventuelle problemstillinger til AAU. MDJ oplyser, at hun modtager 
evalueringer fra de censorer, som har afholdt eksamen på AAU, og der har ikke været negative 
kommentarer. 

Studienævnet tager censormandsskabets årsberetning til efterretning. 
 

Ad 7. Plan for udarbejdelse af digitale læringsmål der skal indsættes i alle studieordninger 
 
På AAU er det besluttet, at alle uddannelser skal indeholde digitale læringsmål. Processen for dette er 
netop opstartet på fakultetsniveau. Planen er, at studienævnet skal udarbejde disse læringsmål i perioden 
frem til september 2021, således at de indsættes i studieordningerne, inden indsendelse til godkendelse 
hos dekan og Uddannelsesjura i november 2021. Læringsmålene skal herefter være gældende for 
uddannelserne fra sommeren 2022. 
 
Fakultetet har udpeget en ankerperson fra hver af de 3 studienævn under de sundhedsvidenskabelige 
uddannelser til at drive processerne. JF er udpeget for Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab, 
mens Louise Pape-Haugaard og Tue Bjerg Bennike er ankerpersoner for henholdsvis Studienævn for 
Sundhed og Teknologi og Studienævn for Medicin. Arbejdet skal koordineres mellem de 3 studienævn.  

Den generelle holdning i studienævnet var, at der blev kørt en relativ hurtig proces. 
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I forhold til mulige deltagere for Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab blev følgende foreslået: 

- Forskningsgruppeledere for de 3 forskningsgrupper der primært leverer undervisning på 
uddannelserne 

- 1-2 studerende fra alle studieretninger 
- Bibliotekar (Mette Buje Grundsøe eller Jette Thise Pedersen) 
- Charlotte Overgaard 
- Birthe Dinesen 
- Verena Lenneis 
- Mathias Vedsø Kristiansen 
- Sofie Langergaard 
- Michael Skipper Andersen 

Fakultetet afholder en ’definerende workshop’, og BLS indkalder til et indledende møde (koordineret i 
forhold til den ’definerende workshop’) for ovenstående personer samt eventuelle interessenter.  
 

Ad 8. Meddelelser 

• Ledighedstal 
Orientering til studienævnet. Forsinkelsen af ledighedstallene betyder, at de som udgangspunkt i år 
ikke skal behandles på studienævnsmødet men kun på handlingsplans-/statusmøderne med 
prodekanen, som afholdes i januar 2021.  
Det må forventes, at dimensionering for idræt BA vil blive drøftet på statusmøderne med prodekan 
og kvalitet og strategi. 

• Eksamener under Covid-19 i januar 2021 
- Alle skriftlige eksamener er omlagt fra stedprøver på Campus til at være digitale 

hjemmeprøver. 
- Studienævnet har sendt en ansøgning om gennemførelse af fysiske eksamener på fem 

praktisk/teoretiske kursusmoduler på bacheloruddannelsen i idræt, som er blevet godkendt af 
prodekanen. Studienævnet har endvidere søgt dispensation for fortsat at afholde en enkelt 
skriftlig stedprøve på Campus (idræt 1. semester BA). Denne dispensationsansøgning er ikke 
imødekommet. 

- Alle studerende vil på Moodle modtage en besked omkring de konkrete eksamener på deres 
semester. 
 

Ad 9. Eventuelt 

SN udtrykker bekymring i forhold til undervisningen i foråret 2021, hvor 20 % af undervisningen på 
nuværende tidspunkt skal omlægges til digital undervisning, og hvor det kan forventes, at en endnu større 
del af undervisningen gøres digital af hensyn til Covid-19 situationen.  

Det kræver store ressourcer af underviserne, og det understreges, at undervisningen bør ændres tilbage til 
fysisk undervisning, så snart det er muligt. Studienævnet oplever, at den store andel af digital undervisning 
medfører et læringstab.  
Studienævnet oplever desuden, at universitetsledelsen forsøger at digitalisere en unødig stor andel af 
undervisningen i forbindelse med Covid-19, måske af økonomiske hensyn men med stor fare for 
læringsmæssige tab for de studerende. 
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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. 

MDJ oplyser, at der afholdes webinar om generelle aspekter af mundtlige kursus- og projekteksamener via 
Teams; det foregår d. 22. december kl. 10.00 og d. 6. januar kl. 14.00. Der udsendes besked via Moodle. 
 
Det blev kort diskuteret, om studenterudviklingssamtaler bør indføres på bacheloruddannelsen på idræt. 
Der blev ikke truffet beslutning om dette. 
 

Næste møde afholdes d. 21. januar kl. 12.30 via MS Teams. 


