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Indkaldelse til studienævnsmøde 27. oktober 2021 kl. 12.30-15.30  
 
 
 
 
 
SN medlemmer: Jesper Franch (JF) 

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

 Cecilie Mathorne (CM)  
 Simon Österman Pedersen (SP) 
  

 
Observatør: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
   
Decentrale studievejledere: Mads Schultz Jensen, Camilla Thomsen, Astrid Aaen Springborg, Nitharsana 

Nagendram, Maria von Påhlman 
 

Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
  
 
 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat (28. september) 
3. Opfølgning fra sidste møde (28. september) 
4. Drøftelse af varetagelse af studielederfunktionen frem til udpegning af en ny studieleder 
5. Behandling af uddannelsesforløb 
6. Behandling af semesterkoordinators-evalueringsrapporter fra F21 på baggrund af 

semesterevalueringer fra studerende 
7. Indstilling af Årets Underviser 
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/
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/


2 

 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Ad 2. Godkendelse af referat 
Bilag: referat fra studienævnsmøde 28. september 2021. 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 

• Ønsker til rustur 2022 (Idræt BA) 
Studienævnet ønsker en foreløbig evaluering efter rusforløbet i 2021. 

• Retningslinjer for antal anslag/ord i projektrapporter (på idrætsuddannelsen) 
Hvordan kan vi ændre dokumentet fra at være vejledende til at være retningsgivende, dvs. at det vil få 
konsekvenser, hvis antal sidetal ikke overholdes? Kan `antal anslag´ evt. kontrolleres ved upload til digital 
eksamen? 

 
Ad 4. Drøftelse af varetagelse af studielederfunktionen frem til udpegning af en ny studieleder 
Mette Dencker Johansen har opsagt sin stilling som studieleder med fratrædelse pr. 31. oktober 2021. 
Der skal derfor findes både en midlertidig løsning samt en permanent løsning på, hvem der udpeges som 
studieleder. Fakultet og institut har foreslået, at viceinstitutlederen for undervisning Louise Pape-Haugaard 
varetager studielederfunktionen i interimsperioden frem til juni. Der ønskes en relativ lang interimsperiode, for at 
studienævnene har mulighed for at indstille kvalificerede kandidater.  
Det er fortsat studienævnene, der skal indstille kandidater til studielederfunktionen, hvorfor studienævnet skal 
beslutte, om vi kan acceptere denne midlertidige løsning. Studienævnsmedlemmerne bør også overveje, hvilke 
permanente løsninger, der kan være. 
 
Ad 5. Behandling af uddannelsesforløb 
Studienævnet bedes gennemgå og kommentere uddannelsesevalueringerne. Der skal fokuseres på, om der er 
forhold, der kan forbedres og indarbejdes i uddannelserne. 
 
Bilag – uddannelsesevalueringer (Idræt 6. sem. BA, Idræt 4. sem. KA, Idrætsteknologi 4. sem. KA, FSV 4. sem. KA). 
 
Ad 6. Behandling af semesterkoordinators-evalueringsrapporter fra F21 på baggrund af semesterevalueringer fra 
studerende 
Resultaterne af semesterevalueringen er nu samlet i semester-evaluerings-rapporter og skal behandles enkeltvis. 
Indstillingerne har 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 
Idræt BA Pascal Madeleine Simon Österman Pedersen 
Idræt KA Charlotte Overgaard Cecilie Mathorne 
FSV KA Lars Domino Østergaard Simon Österman Pedersen 
Idrætstek. KA Jesper Franch Cecilie Mathorne 

 
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  
• semestergruppemøder 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-med-studerende/
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Ad 7. Indstilling af Årets Underviser 
Studenterrepræsentanterne præsenterer først de 3-5 bedste kandidater ud fra universitetets kriterier for 
god undervisning. 
Blandt disse 3-5 kandidater udvælger de studerende i studienævnet én underviser, som de udpeger til 
studienævnets ”årets underviser”.  
 
Ad 8. Meddelelser 

• Socialt arrangement for idrætsuddannelserne samt undervisere på disse afholdes i Gigantium d. 25. nov. 
• Brug/oversigt over lokaler når SUND rykker til nye bygninger i foråret 2023. Når vi flytter ind, disponerer vi 

samlet over: 
1 x 200 auditorium 
2 x 150 seminarrum 
1 x 100 seminarrum 
2 x 50 seminarrum 
1 x 70 seminarrum (Gigantium) 

• Rekruttering af studerende til bacheloruddannelsen i idræt. Studienævnet har afholdt workshop d. 29. 
sep., og efterfølgende er der udarbejdet ansøgning om at oprette en funktion som rekrutterings-VIP. 
Ansøgningen er sendt til institutledelsen d. 12. okt. (bilag). 

• Studienævnets medlemmer har informeret om valg til studienævn på alle relevante semestre. 
• Normsatser: universitetet skal hvert år indberette, hvor mange konfrontationstimer studerende opnår på 

hvert semester. I forbindelse med digitalisering af undervisningsrekvisitioner og den enkelte undervisers 
undervisningsbelastning i Evita, kan der være behov for fastsættelse af forberedelsesfaktorer. 

• Registrering af projektsamarbejder. På grund af meget stærk fokus på beskæftigelse efter endt 
uddannelse, ønsker AAU at registrere alt projektsamarbejde med omverdenen. Der pågår i øjeblikket et 
arbejde i ITS om registrering om forskellige typer af projektsamarbejder, og registreringer tænkes 
foreløbigt gennemført via digital eksamen. Registreringen tænkes primært foretaget af de studerende i 
forbindelse med aflevering af alle projekter. 

 
Ad 9. Eventuelt 
 
Ad 10. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 

• Ansøgning om en gruppestørrelse på 4 studerende – idræt speciale 
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