
 

 

Referat af studienævnsmøde onsdag den 30. maj 2022 

 
Til stede: 
Jesper Franch (JF) 
Pascal Madeleine (PM) 
Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Charlotte Overgaard (CO) 

 
Ikke til stede: 
Jonas Linschou Hannibal (JLH) – med afbud 
Josefine Falbe-Hansen (JFH) – uden afbud

Charlotte Randeris Clausen (CRC) 
Sarah Kjærsgaard Nielsen (SKN)  
 
 
 
                                   

 

Observatører: Christina Østergaard Thorsen (CØT) fra studievejledningen, Susanne Kragelund Hansen (SKH) 
deltog under punkt 6 
 
 
Referent: Berit Lund Sørensen (BLS)
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat (21. april) 
3. Opfølgning fra sidste møde (21. april) 
4. Indstilling af ny studieleder 
5. Behandling af semesterbeskrivelser for E22 
6. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan E22 (datoer) 
7. Godkendelse af mødeplan (datoer) for F23 
8. Status - selvevalueringshandleplaner 
9. Behandling af censorformandskabernes årsrapporter 
10. Meddelelser 
11. Eventuelt 

 

 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

12. Merit, dispensationer og klager  
  

 
Links: semesterbeskrivelser, semestergruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets årsplan 
 

 

https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/for-studerende-og-undervisere#eksamensplaner
https://www.hst.aau.dk/digitalAssets/1127/1127644_aarsplan-studienaevn-for-idraet-og-folkesundhedsvidenskab-2022.pdf
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

Ad 2. Godkendelse af referat (21. april) 
Referat blev godkendt.  
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde (21. april) 
Ingen opfølgningspunkter. 
 
Ad 4. Indstilling af ny studieleder 
Studienævnet har modtaget én ansøgning.   

Dekanen skal senest fredag d. 3. juni modtage studienævnets indstilling. Herunder en kortfattet motivation 
for den indstillede kandidat. 

Studienævnet har vurderet den indkomne ansøgning i forhold til kompetenceprofilen. Studienævnet finder, 
at ansøger er meget engageret i uddannelsesområdet og har både ledelsesevner og organisatorisk 
forståelse for de opgaver, som studielederfunktionen kræver. Ansøger har varetaget opgaverne det seneste 
halve år i en periode, der har været vanskelig, men hvor ansøger alligevel har formået at kommunikere og 
initiere dialog med de forskellige faglige enheder, der er tilknyttet studienævnets uddannelser. 
Studienævnet har vurderet, at ansøgers forskningsområde i mindre omfang dækker 
folkesundhedsvidenskabsområdet og i noget mindre grad idrætsområdet.   
 
På baggrund af ovenstående besluttede studienævnet at indstille ansøger til den ledige funktion som 
studieleder. 
 
Opfølgning: 
JF udarbejder en indstilling, som sendes til studienævnets medlemmer. Herefter fremsendes den til 
dekanen. 
 
 
Ad 5. Behandling af semesterbeskrivelser for E22 
Semesterbeskrivelserne blev behandlet med udgangspunkt i indstillinger fra tovholdere. 

Studienævnet besluttede for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt de kunne godkendes, som de var, eller om 
der var forhold fra semesterevalueringen fra forrige semester, som koordinator bør tage højde for i den nye 
beskrivelse.  
 

Semester Konklusion Bemærkninger 

Idrætstek. 3 KA Godkendt  

Idræt 1 BA Godkendt  

Idræt 3 BA 
(ny studiordning) 

Betinget 
godkendt 

Undervisningsplanen for kurset ”Idræts- og Sundhedspsykologi i 
Boldspil” skal opdateres med navne på undervisere (pt. står der 
gæsteforelæsere). 

Idræt 5 BA Godkendt  

Idræt 1 KA Betinget 
godkendt 

Undervisningsplanen for kurset ”Effekter af 
udholdenhedstræning" skal opdateres i forhold til undervisere. 
Studienævnet er vidende om, at Michael Voigt fortsat er professor 
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emeritus. Det er dog uklart, om der er indgået en aftale med 
Michael Voigt om at skulle dække undervisningen. 

Idræt 3 KA 
(ny studieordning) 

Betinget 
godkendt 

Omfang og forventet arbejdsindsats skal uddybes i forhold til 
organisationsteori samt projektstyring og eksamen 
(understøttende undervisning). 

Idræt 5 semester 
KA (to-fag) 

Godkendt  

FSV 1 KA Betinget 
godkendt 

Eksamensansvarlig skal tilføjes under kurset ”Organisation, 
strategi og ledelse”. 

Undervisningsplanen opdateres med underviser i kurserne 
”Forståelser af sundhed, risiko og forebyggelse” samt 
”Organisation, strategi og ledelse”. 

FSV 3 KA Betinget 
godkendt 

Der er behov for afklaring af undervisere i kurset ”Anvendt 
kvalitative metoder i folkesundhedsvidenskab”. 

 
Semesterevalueringerne fra E21 er alle blevet godkendt/betinget godkendt ved mødet i marts. 
Semesterbeskrivelserne for E22 blev alle godkendt/betinget godkendt ved mødet. 

Opfølgning: 
Godkendte semesterbeskrivelser uploades på hjemmesiden. JF og BLS arbejder videre med de betinget 
godkendte semesterbeskrivelser.  
 

Ad 6. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan E22 (datoer) v/Susanne Kragelund Hansen 
Studienævnet havde følgende forslag til ændringer i eksamensplanen: 

Idræt: 

- Eksamen i idrætspolitik og organisering flyttes til d. 16. og 17. januar. 
- Projekteksamensperioden forkortes, dvs. 18. og 19. januar udgår som eksamensdage (5. sem.) 
- Anvendt kvalitativ metode og statistik flyttes til d. 10. januar. 

FSV: 

- Projekteksamensperioden forkortes til d. 20-27. januar (1. sem.) 
- Projekteksamensperioden forkortes til d. 19-25. januar (3. sem.) 

Idrætsteknologi: 

- Eksamensperioden forkortes til d. 18.-25. januar (3. sem.) 

Herefter blev eksamensplanen godkendt. 
 
Opfølgning: 
SKH og BLS tilretter eksamensplanen. 

Ad 7. Godkendelse af mødeplan (datoer) for F23 
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Følgende datoer foreslås: 
 
16.2.23 (12.30-15.30) 
30.3.23 (12.30-15.30) 
25.4.23 (12.30-15.30) 
24.5.23 (12.30-15.30) 
 
Mødeplanen blev godkendt, og BLS inviterer til møderne. 
 
Ad 8. Status – selvevalueringshandleplaner 

- På Idræt BA er der udfordringer med frafald samt studieintensitet. Der har været afholdt en 
workshop med fagmiljøet for at få input til mulige tiltag, der kan forbedre de to forhold. 
Studienævnet skal vurdere hvilke tiltag, der kan være relevante at igangsætte. 
 
På workshoppen blev der foreslået, at et muligt tiltag kunne være at indføre 7-trins-skala på alle 
kurser. Studienævnet diskuterede fordele og ulemper ved at indføre 7-trins-skala på flere 
eksamener, uden at det afstedkom en entydig konklusion.  
Studienævnet besluttede at inddrage studerende og arbejde videre med tiltag, der i første omgang 
ikke medfører, at alle kurser evalueres med 7-trins-skala. Punktet bringes på dagsordenen til det 
eksterne studienævnsseminar, og der inviteres dermed studerende med til seminaret. 
 

- For KA i FSV er vurderingen af frafaldet utilfredsstillende, da andelen af studerende, der falder fra 
indenfor normeret studietid + 1 år, er for højt. Iflg. datapakken er andelen i 2018 10,9 %, hvilket er 
over grænseværdien og giver rødt nøgletal. For den pågældende årgang (2018) var der en tilgang 
på 46 studerende dette år. Der var et frafald på 3 studerende på første år, og derefter har 
yderligere to studerende forladt uddannelsen indenfor normeret studietid plus 1 år.  
Studienævnet skal vurdere, om der skal igangsættes tiltag for at imødekomme frafaldet, selv om 
frafaldet efter første studieår kun skyldes 2 studerende.  
Studieleder og forperson for studienævnet har vurderet, at et frafald på 2 studerende, som 
medfører den kritiske vurdering, ikke er relevant at behandle. Et enigt studienævn havde samme 
vurdering som studielederen og forpersonen for studienævnet. 

 
 
Ad 9. Behandling af censorformandskabernes årsrapporter 
Studienævnet har endnu ikke modtaget censorformandskabernes årsrapporter, så derfor udsættes punktet 
til næste studienævnsmøde. 
 
CO forespurgte kort, hvad eksaminators mulighed er for at give tilbagemeldinger vedrørende en specifik 
censor. BLS undersøger kommunikationsprocessen i forbindelse med censors og evt. eksaminators 
evaluering af eksamen via censorkorpset. 
 
Opfølgning: 
BLS kontakter censorformandskabet for folkesundhedsvidenskab for at få oplyst, hvordan kommunikationen 
foregår, såfremt en eksaminator vurderer, at en beskikket censor ikke lever op til en rimelig adfærd i 
forbindelse med eksaminationen. 
 
Ad 10. Meddelelser 

- Næstforpersonen giver en kort info fra SUND Studieudvalgsmøde. 
CRC oplyser, at tidsplanen overholdes i forhold til byggeriet på NAU. 

- Instituttet har i samarbejde med fakultetet ansøgt om 140.000kr (FFE) til videreudvikling af 
eksisterende kursus i ’Innovation og Iværksætteri’ på de sundhedsvidenskabelige uddannelser på 
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AAU (herunder udvikling af undervisningskompetencer i innovation og entreprenørskab for 
undervisere). Formålet med projektet er at ’modne’ kurset, så det kan blive et attraktivt valgkursus 
for mange uddannelser på SUND (KVT, MedIS, FSV, ST). 
FFE har bevilget 60.000kr. til projektet. 
Fakultetet støtter derudover projektet med 40.000kr. 

- Tilskud til befordring. Studienævnet har bevilget 15.980 til i alt 15 grupper i F22. 
Studiesekretariatet undersøger, om prioriteringen af befordringsudgifter sker efter ensartede 
regler på tværs af studienævnene. 

 

Ad 11. Eventuelt 

- Suppleringsundervisning – Folkesundhedsvidenskab 
Nedenstående punkter er efterspurgt af kommende studerende: 

Hvornår foreligger der et skema/undervisningsplan? 
Hvornår skal de sige deres job op?  
Skal de møde op på Campus, når der er selvstudie, eller kan de evt. have et job i august, og 
så studere om aftenen? 
Er selvstudiet gruppebaseret? 

 
Studieleder og forperson for studienævnet kontakter LREU og HB. 
 
Ad 12. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
Der var ikke modtaget merit-, dispensationsansøgninger eller klager til mødet. 

 
Næste møde afholdes d. 25. august kl. 12.30. 


