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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 2. juni 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. Nedsættelse af udvalg som ser på indhold af semesterbeskrivelser 
4. Behandling af semesterbeskrivelser for E20 
5. Afklaring af behov for yderligere studieordningsrevisioner 
6. Behandling af forslag til reviderede studieordninger (idræt bachelor og kandidat) mhp. godkendelse 
7. Planlægning af kommende mødedagsordener 
8. Orientering om eksamener under COVID-19 
9. Meddelelser 
10. 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 6. maj 2020 
 
 
Ad 3. Nedsættelse af udvalg som ser på indhold af semesterbeskrivelser 
Studienævnet skal nedsætte et udvalg bestående af 2 VIP og 1-2 studerende, som sammen med deltagere fra 
Studienævn for Sundhed og Teknologi, skal se på indhold og omfang af semesterbeskrivelser. 
 
 
Ad 4. Behandling af semesterbeskrivelser for E20 
Studienævnet beslutter for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt de kan godkendes på baggrund af indstilling fra 
tovholder. Tovholder sender indstillingerne til BLS senest den 1. juni. Godkendte beskrivelser offentliggøres på 
hjemmesiden efter mødet.  
 
Opgavefordelingen til behandling af semesterbeskrivelser er som følger: 
 

Uddannelse VIP-tovholder Studenter-
tovholder 

Idrætstek. KA LDØ AEH + SKR 
Idræt KA PM LKK + AHV 
FSV KA JF LKK + AHV 
Idræt BA CO AEH + SKR 

 
Bilag: semesterbeskrivelser, skemaer til action points for enkelte semestre 
 
Bilag: skabelon til tovholders indstilling 
 
 
Ad 5. Afklaring af behov for yderligere studieordningsrevisioner 
Vi tager en kort runde, om der er overvejelser for revision af Studieordninger på Idrætsteknologi og FSV. 
 
 
Ad 6. Behandling af forslag til reviderede Studieordninger (idræt bachelor og kandidat) mhp. godkendelse 
LDØ gennemgår de reviderede Studieordninger for Idræt BA og KA. 
 
 
Ad 7. Planlægning af kommende mødedagsordener 
Er der emner til dagsordenen til de kommende møder ud over de "obligatoriske opgaver", som ligger i årshjulet. 
 
Bilag: årshjul 
 
 
Ad 8. Orientering om eksamener under COVID-19 
Studieleder og studienævnsformand vil orientere om seneste nyt omkring eksamenssituationen, herunder de nye 
retningslinjer om afvikling af fysiske prøver. 
 
 
Ad 9. Meddelelser 

• Status på optag 
o (følg optag på kandidatuddannelser)  
o For bacheloruddannelser afventes kvote 1 ansøgningerne 

• Vurdering om juli mødet er nødvendigt 
 

 

http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
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