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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 6. maj 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) 

 Lisa Karina Solveig Kristensen (LKK) (FSV2) 
 Aksel Emil Ogstrup Houmann (AEH) (IDR2 BA) 
 Sidsel Krogh Rasmussen (SKR) (IDR4 BA) 
 Anne-Margit Hviid Villadsen (AHV) (FSV2) 

 
Observatør: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
   
Decentrale studievejledere: Maria Damgaard Kjeldsen, Camilla Thomsen, Nicolaj Andersen, Astrid Aaen 

Springborg, Nitharsana Nagendram 
 

Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
 
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat 
3. Drøftelse af ny studieordning for Idræt BA og KA 
4. Opfølgning på behandling af semesterkoordinator-rapporter fra E19 
5. Drøftelse af semesterbeskrivelser for E20 
6. Behandling af Censorformandskabets årsberetning for folkesundhedsvidenskab og idræt 
7. Drøftelse af forslag til aktiviteter/forløb som kan være med til at nedbringe dimittendledigheden 
8. Orientering om eksamener under COVID-19 
9. Godkendelse af mødeplan for F21 
10. Meddelelser 
11. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
1. 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 2. Godkendelse af referat 
Bilag – referat fra studienævnsmøde 26. marts 2020 
 
 
Ad 3. Drøftelse af ny studieordning for Idræt BA og KA 
LDØ har overtaget tovholderrollen efter Jesper Franch. Kort gennemgang af status for studieordningerne. 
Inddragelse af studerende i det afsluttende arbejde? 
 
 
Ad 4. Opfølgning på behandling af semesterkoordinator-rapporter fra E19 
Semester-koordinator-rapporterne blev på seneste møde behandlet enkeltvis. Efterfølgende er de rapporter, som 
kun blev betinget godkendt, blevet tilrettet efter kontakt til de ansvarlige semesterkoordinatorer, så de nu alle er 
uploadet til hjemmesiden. Rapporterne fra Folkesundhedsvidenskab afventer behandling og udgår muligvis pga. 
travlhed i forbindelse med corona. 
 
 
Ad 5. Drøftelse af semesterbeskrivelser for E20 
Der er indkaldt semesterbeskrivelser fra semesterkoordinatorerne til behandling på mødet i juni.  
Drøftelse af kriterier for godkendelse af semesterbeskrivelser, herunder drøftelse af detaljeringsgrad af 
eksamensbeskrivelse. 
 
 
Ad 6. Behandling af Censorformandskabets årsberetning for folkesundhedsvidenskab og idræt 
Studienævnet skal behandle censorformandskabets årsberetninger for folkesundhedsvidenskab samt for Idræt. 
 
Årsberetningen for censorkorps for idræt kan tilgås via dette link: 
https://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Medarbejdere.health.au.dk/Undervisning_og_eksamen/Cen
sor/Formandsrapport_2019_Idraet.pdf 
 
Årsberetningen for censorkorps for folkesundhedsvidenskab ligger som bilag. 
 
 
Ad 7. Drøftelse af forslag til aktiviteter/forløb som kan være med til at nedbringe dimittendledigheden 
Baggrunden er, at vi på SUND skal have en handlingsplan for at nedbringe dimittendledigheden på nedenstående 
uddannelser: 

• Folkesundhedsvidenskab 
• Idræt 
• Idrætsteknologi (cand.scient.techn)  
• Medicin med industriel specialisering (Studienævn for Sundhed og Teknologi) 

 
Nøgletal i forhold til opgørelse af dimittendledighed fremgår af dette dokument: 
https://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAssets/644/644570_notat-om-noegletal-og-graensevaerdier-sept.-2019.pdf 
 
 
Ad 8. Orientering om eksamener under COVID-19 
Rektoratet har besluttet, at alle eksamener for F2020 skal afvikles virtuelt. Det gælder selvfølgelig også for 
uddannelser under vores studienævn. Det er besluttet, at alle mundtlige eksamener afholdes i Microsoft Teams. Vi 
er ved at klarlægge muligheder og begrænsninger i Teams.  
 
 
Ad 9. Godkendelse af mødeplan for F21 
 
Mødekalender, udkast: 
 

https://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Medarbejdere.health.au.dk/Undervisning_og_eksamen/Censor/Formandsrapport_2019_Idraet.pdf
https://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Medarbejdere.health.au.dk/Undervisning_og_eksamen/Censor/Formandsrapport_2019_Idraet.pdf
https://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAssets/644/644570_notat-om-noegletal-og-graensevaerdier-sept.-2019.pdf
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Torsdag d. 18. februar 
Tirsdag d. 23. marts 
Torsdag d. 22. april 
Tirsdag d. 18. maj 
Tirsdag d. 22. juni 
 
 
Ad 10. Meddelelser 

• Specialestuderendes synspunkt angående eksamensform 
• Modtagne dispensationer til udsættelse af projekt 
• Orientering om behandling af frafaldstruede jf. AAUs procedure til vejledning af frafaldstruede  

 

https://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAssets/600/600223_procedure-vedr.-vejledning-af-frafaldstruede-studerende-2019.pdf
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