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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 18. november 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: Mads Schultz Jensen, Camilla Thomsen, Nicolaj Andersen, Astrid Aaen Springborg, 

Nitharsana Nagendram 
 

Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat (29. oktober) 
3. Opfølgning fra sidste møde 
4. Behandling af årlig studienævnsrapport (ledighedstal er endnu ikke klar) 
5. Behandling af semesterbeskrivelser for F21 
6. Orientering om frafaldstruede 
7. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan 
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/
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. oktober 2020 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 
Ingen opfølgninger. 
 
Ad 4. Behandling af årlig studienævnsrapport 
Bilag: studienævnsrapport 2020 for Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab. 
Bilag: mail vedr. forsinkelse af ledighedsdata. 
 
Studienævnet bedes inden mødet forholde sig til rapporten og de punkter, hvor studienævnet bliver bedt om at 
udfærdige kommentarer.  

• Optag Idræt BA 
• Optag Idræt KA 
• Optag Idrætsteknologi KA 
• Overskridelse af studietid (SN sekretær tjekker hvor meget enkelte studerende bidrager) 
• VIP/DVIP  

 
Ad 5. Behandling af semesterbeskrivelser for F21 
Bilag: semesterbeskrivelser, skemaer med action points for enkelte semestre samt skabelon til indstilling af 
semesterbeskrivelser. 
 
Studienævnet beslutter for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt de kan godkendes på baggrund af indstilling fra 
tovholder. Godkendte beskrivelser offentliggøres på hjemmesiden efter mødet.  
 
Opgavefordelingen til behandling af semesterbeskrivelser er som følger: 
 

Uddannelse VIP-tovholder Studenter-
tovholder 

Idrætsteknologi LDØ AEH 
Idræt KA PM LKK + AHV 
FSV KA JF LKK + AHV 
Idræt BA CO AEH 

 
 
Ad 6. Orientering om frafaldstruede 
Orientering om behandling af frafaldstruede jf. AAUs procedure til vejledning af frafaldstruede.  

• Gul kategori mangler at bestå 6-15 ECTS i forhold til normeret studietid. 
• Rød kategori mangler at bestå over 15 ECTS i forhold til normeret studietid.  

Systemet tager ikke hensyn til fx. barsel, orlov, sygdom og særlig/individuel studieplan. Derfor har 
studienævnssekretæren gennemgået listerne og kun sendt mails til de studerende, som vurderes reelt at være 
frafaldstruede. 
 
Det drejer sig om: 
FSV (1 studerende – gul / 1 studerende – rød) 
Idræt BA (9 studerende – gul / 5 studerende – rød) 
Idræt KA (0 studerende – gul / 1 studerende – rød) 
Idrætsteknologi (1 studerende – gul / 0 studerende – rød) 
 
 
Ad 7. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan 
Bilag: eksamensplan 
 
Ad 8. Meddelelser 
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• Info om kandidatmuligheder for bachelorstuderende samt erhvervsmuligheder for kandidatstuderende 
(19/11). 

• Information om antal studerende bosiddende i nedlukkede nordjyske kommuner. 
• JF informerer om møde med prodekan og UCN vedr. forskningsområder og undervisningskompetencer. 

 

Ad 9. Eventuelt 
 
Ad 10. Merit, dispensationer og klager 

• En studerende på Idræt 1. semester KA har søgt forhåndsmerit, da han ønsker at være gæstestuderende på 
AU på 2. semester KA. 
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