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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 26. marts 2020 kl. 12.30-15.30  
 
Mødet afholdes via Skype 
 
SN medlemmer: Jesper Franch (JF) 

Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Pascal Madeleine (PM) 
Charlotte Overgaard (CO) 

 Lisa Karina Solveig Kristensen (LKK) (FSV2) 
 Astrid Margrethe Ogstrup Houmann (AMH) (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. Godkendelse af forretningsorden 
4. Godkendelse af årshjul 
5. Covid-19 tiltag 

5a. Indstilling vedr. projektarbejde herunder specialer og bach.-projekter 
5b. Indstilling vedr. eksamination af kursusmoduler 
5c. Indstilling vedr. procedurer/dispensationer for studerende som indgår i nødberedskab i sundhedsvæsnet 

6. Behandling af uddannelsesevaluering tofag 
7. Behandling af semesterkoordinators-evalueringsrapporter fra E19 på baggrund af semesterevalueringer fra 

studerende 
8. Principper for udarbejdelse af eksamensplanen 
9. Meddelelser (generelt) 
10. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
11. 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 
 
Ad 3. Godkendelse af forretningsorden 
På baggrund af studienævnets enkelte kommentarer på seneste møde er § 6 stk. 3 ændret til 6 medlemmer og 
link til studienævnets hjemmeside er opdateret. Derudover er §13 og §14 præciseret. 
 
Bilag - Forretningsorden 
 
Ad 4. Godkendelse af årshjul 
Årshjulet er opdateret med punkter fra studienævnets forventningsafstemning samt selvevalueringsprocesser. Nyt 
udkast til årshjul skal godkendes.  
 
Bilag - Årshjul 
 
Ad 5. Behandling af uddannelsesevaluering tofag 
 
Studienævnet bedes gennemgå og kommentere uddannelsesevalueringen. 
 
Bilag – Uddannelsesevaluering Idræt 5. semester tofag 
 
Ad 6. Behandling af semesterkoordinators-evalueringsrapporter fra E19 på baggrund af semesterevalueringer 
fra studerende 
Resultaterne af semesterevalueringen er nu samlet i semester-evaluerings-rapporter og behandles enkeltvis. 
Indstillingerne udarbejdes på baggrund af de foreslåede kriterier og har fokus på, om semester-koordinator-
rapporterne opsummerer alle væsentlige forhold ift. kvalitetssikring af undervisningen, og om evalueringerne 
giver anledning til ønske om nærmere undersøgelse og/eller diskussion i studienævnet. 
Tovholdere er som følger: 
 

Uddannelse VIP-tovholder Studenter-
tovholder 

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

 
Studienævnet beslutter på baggrund af indstilling fra tovholder for hver semester-koordinator-evaluerings-
rapport, hvorvidt de kan godkendes, som de er, eller om der er forhold, som studienævnet skal følge op på ud 
over det, semester-koordinator tager ansvar for, og som rapporten derfor skal suppleres med for at opnå 
godkendelse. Godkendte rapporter offentliggøres på 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/ efter 
mødet. 
 
Bilag: 

• de studerendes evaluering af semesteret (SurveyXact)  
• semesterkoordinatorers evalueringsrapporter  
• semester- og styringsgruppemødereferater 

 
Meddelelser 

• Orientering om optag på uddannelserne (følg optag på kandidatuddannelser) 
• Orientering om opsamling af punkter ift. studiemiljø 
• Orientering om frafaldsopgørelse (bilag) 
• Orientering om udmeldelsesbegrundelser (bilag) 
• Orientering om Udstedelse af nye bekendtgørelser for universitets- og professionsbacheloruddannelser – 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
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særligt afskaffelse af begrænsning af dobbeltuddannelse (bilag) 
• Orientering om undervisers mulighed for at se studerendes aktivitet på Moodle 
• Orientering om tiltag i forbindelse med COVID-19 
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