
1 

 

 

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 22. april 2021 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) 

 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 
 

Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
  
 
 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat (23. marts) 
3. Opfølgning fra sidste møde 
4. Opfølgning på behandling af semesterkoordinator-rapporter fra E20 
5. Behandling af foreløbige handlingsplaner for Idræt BA, Idræt KA, Idrætsteknologi og FSV  
6. Status på digitale kompetencer i studieordninger 
7. Behandling af årsberetning for censorkorps for Idræt, 2020 
8. Arbejdsbelastning og konfrontationer 
9. Meddelelser 
10. Eventuelt 

 

 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

11. 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/
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
Ad 2. Godkendelse af referat 
Bilag: referat fra studienævnsmøde 23. marts 2021. 
 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 
 

• Udfordringer ved digital undervisning under Covid-19 
Studienævnet foreslår, at vi får mulighed for at kunne ansætte en studenter trivselspilot i et antal timer 
pr. uge pr. uddannelse. MDJ tager det med på uddannelsesledelsesmøde på HST.  
 

Ad 4. Opfølgning på behandling af semesterkoordinator-rapporter fra E20 
Studienævnet besluttede på seneste møde, at rapporten fra idræt 1. semester BA ikke kunne godkendes. Denne 
evalueringsrapport behandles derfor igen på dette møde. 
 
Bilag: semesterkoordinatorrapport, idræt 1. semester BA 
 
 
Ad 5. Behandling af foreløbige handlingsplaner for Idræt BA, Idræt KA, Idrætsteknologi og FSV 
Studienævnet skal behandle uddannelsernes foreløbige handlingsplaner for 2. år. De foreløbige handlingsplaner er 
netop godkendt af Studieservice i ’AAU - Strategi og Kvalitet’. 
Formanden for studienævnet gennemgår aktuelle tiltag i handlingsplanerne. 
 
Bilag: godkendte selvevalueringshandlingsplaner for studienævnets fire uddannelser 
 
 
Ad 6. Status på digitale kompetencer i studieordninger 
Der har været afholdt møder med undervisere fra hver af studienævnets uddannelser, hvor indholdet af ’digitale 
elementer’ er blevet diskuteret. Endvidere har formanden for studienævnet deltaget i workshop afholdt af 
fakultetet med deltagelse af tovholdere fra de øvrige studienævn. 
 
Studienævnet skal drøfte generelle akademiske kompetencer (viden, færdigheder og kompetencer), som er 
relevante for vore dimittender at besidde. 
 
Bilag: Oversigt fra hver uddannelse over eksisterende læringsmål, der kan relateres til digitale kompetencer, eller 
som med enkle omskrivninger kan relateres. 
 
 
Ad 7. Behandling af årsberetning for censorkorps for Idræt, 2020 
Studienævnet skal behandle årsrapporten for censorkorpset for idræt. 
 
https://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/AArsberetning_for_Censorformandskabet_for_idraetsudd
annelserne_2019-2020.pdf 
 
 
Ad 8. Arbejdsbelastning og konfrontationer 
 
 
Ad 9. Meddelelser 

• Orientering om frafaldstruede 

https://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/AArsberetning_for_Censorformandskabet_for_idraetsuddannelserne_2019-2020.pdf
https://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/AArsberetning_for_Censorformandskabet_for_idraetsuddannelserne_2019-2020.pdf
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• I forbindelse med sammenlægningen af HUM og SAMF fakultet er alle øvrige fakulteter blevet bedt om at 
angive andelen af ’Social Sciences and Humanities’ (SSH) elementer i deres uddannelser. Formanden for 
studienævnet har sammen med viceinstitutleder for undervisning indsendt opgørelsen til arbejdsgruppen 
under rektoratet. 
FSV KA: 25-30 ECTS 
Idræt KA: 20-25 ECTS 
Idræt BA: 30-35 ECTS 
IdrætsTek KA: under opgørelsesgrænsen på 20 ECTS 

 
Bilag: Ver.01. Skema for STEM uddannelser med SSH elementer 
 

 
Ad 10. Eventuelt 
  

• Revideret kvalitetssystem på AAU – implementeres i 2021 
https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/991/991424_0.2-overordnede-processer-for-
kvalitetsarbejdet.pdf 

 
 
Ad 11. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
 

• Dispensationsansøgning til et 5. prøveforsøg 
 
 

https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/991/991424_0.2-overordnede-processer-for-kvalitetsarbejdet.pdf
https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/991/991424_0.2-overordnede-processer-for-kvalitetsarbejdet.pdf
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