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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 30. november 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: Louise Pape-Haugaard, studieleder/viceinstitutleder (LPH) 
   
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 (27. oktober) 
3. Opfølgning fra sidste møde (27. oktober) 
4. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan F22 (datoer) 
5. Feed-back på skriftlige eksamener (Cecilie/Simon punkt) 
6. Behandling af semesterevaluering F21 (ikke godkendt rapport fra 27. oktober) 
7. Behandling af semesterbeskrivelser F22 (beskrivelse af sidste frist for aflevering) 
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/
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Ad 2. Godkendelse af referat 
Bilag: referat fra studienævnsmøde 27. oktober 2021. 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 
Ingen opfølgningspunkter. 
 
Ad 4. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan F22 (datoer) 
Bilag: eksamensplan for F22. 
 
Eksamensplanen er lavet på baggrund af de tidligere godkendte principper. 
 
Ad 5. Feed-back på skriftlige eksamener  
Kan der sikres en mere nuanceret feed-back end bestået/ikke bestået i forbindelse med skriftlige eksamener? 
 
Ad 6. Behandling af semesterevaluering F21 
Bilag: semesterevalueringsrapport – Idræt KA 2. semester 
 
Der mangler behandling af en ikke godkendt semesterevalueringsrapport. 
 

Idræt KA 2 Ikke godkendt Svarprocent: 37-42 % 
Kursusansvarlig på kurset ´effekter af styrke- og powertræning´ 
skal uddybe de negative svar indenfor kommunikation, 
formidling og undervisernes engagement. Endvidere skal det 
overvejes, om der kan skabes bedre mulighed for samarbejde 
blandt de studerende. 
Semesterkoordinator skal gøre opmærksom på problemet 
omkring lav studieintensitet. 

 
Ad 7. Behandling af semesterbeskrivelser F22 
Bilag: semesterbeskrivelser og skabelon til indstilling af semesterbeskrivelser. 
 
For alle semestre skal det vurderes, om eksamensbeskrivelsen er tilstrækkelig, da eksamensbeskrivelserne var 
udeladt af semesterbeskrivelserne sidste år. Tovholdere på idræt BA 2 og 6 samt idræt KA 2 skal være særlig 
opmærksomme på, at semestrene gennemføres efter ny studieordning, og derfor kan der være store ændringer. 
For øvrige semestre var evalueringen godkendt, hvorfor der kun forventes mindre justeringer. 
 
Studienævnet beslutter for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt de kan godkendes på baggrund af indstilling fra 
tovholder. Godkendte beskrivelser offentliggøres på hjemmesiden efter mødet. Betinget godkendte og ikke 
godkendte beskrivelser genbehandles på næste studienævnsmøde. 
 
Studienævnet skal være opmærksom på, at godkendte semesterevalueringer med få actions points, danner 
grundlag for en forhåndsgodkendelse af den efterfølgende semesterbeskrivelse. 
 
Opgavefordelingen til behandling af semesterbeskrivelser er som følger: 
 

Uddannelse VIP-tovholder Studenter-tovholder 
Idrætsteknologi Jesper Franch Cecilie Mathorne 
Idræt KA Charlotte Overgaard Cecilie Mathorne 
Idræt BA Pascal Madeleine Simon Österman Pedersen 
FSV KA Lars Domino Østergaard Simon Österman Pedersen 
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Ad 8. Meddelelser 

• Udflytning til NAU – november 2022 – betydning for projektarbejde med lab-indhold. 

Ad 9. Eventuelt 
 
Ad 10. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
Ansøgning om en gruppestørrelse på 4 studerende – idræt speciale 
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