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SN medlemmer: Jesper Franch (JF) 

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

 Charlotte Randeris Clausen (CRC) 
Josefine Falbe-Hansen (JFH) 
Jonas Linschou Hannibal (JLH) 
Sarah Kjærsgaard Nielsen (SKN) 
 

  
 

Observatør: Louise Pape-Haugaard, viceinstitutleder og studieleder (LPH) 
  
   
   
Decentral studievejleder: Mads Schultz Jensen (MSJ), Christina Østergaard Thorsen (CØT) 

 
Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
  

 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat (30. marts) 
3. Opfølgning fra sidste møde (30. marts) 
4. Afklaring af behov for studieordningsrevisioner 
5. Orientering om forsinkede studerende 
6. Planlægning af eksternt seminar 
7. Meddelelser 
8. Eventuelt 

 
 

 
 
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

9. 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 d. 30. marts 2022. 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde  
Ingen opfølgningspunkter. 
 
Ad 4. Afklaring af behov for studieordningsrevisioner 
Studienævnet skal drøfte, om der er behov for revision af studieordninger på Idræt og FSV.  
 

- Vurdering af mulighed for gennemførelse af projektsamarbejde med private virksomheder/organisationer 
(FSV 2.+ 3. sem.) 

- Vurdering af inddragelse af læringsmål vedr. struktureret informationssøgning i relevante databaser til 
belysning af en konkret idrætsfaglige problemstilling (Idræt 2. sem. BA) 

- Vurdering af mulighed for fortsat gennemførelse af kurserne i Idrætssociologi og friluftsliv samt 
Biomekanik og svømmeaktiviteter (Idræt 1.+ 2. sem.) 

 
Ad 5. Orientering om forsinkede studerende 
Processen gennemføres for studerende på 1. studieår (BA, KA). 
Studienævnssekretæren har trukket lister over forsinkede studerende jf. procedure for vejledning af forsinkede 
studerende. 
 
Ad 6. Planlægning af eksternt seminar 
Idégenerering. 

- Gennemførelse af digital undervisning samt anvendelse af digitale redskaber på en god måde 
- Fastsættelse af dato for seminar 
- Yderligere emner 

 
Ad 7. Meddelelser 

- Evaluering af studiestart: Det er fra DSUR besluttet, at studiestarten skal udføres efter en fælles AAU-
model (central), hvor alle institutter gennemfører evaluering af studiestart efter en model, som SSH-
fakultetet har anvendt i efteråret 2021 (både 1. semester BA og KA). Dette er en del af det nye 
kvalitetssikringssystem. 

- Semesterbeskrivelser: I øjeblikket bliver det på tværs af alle uddannelser på HST overvejet, om 
semesterbeskrivelser skal ensrettes. Der eksisterer i øjeblikket nogle forskelle, og det overvejes også, om 
semesterbeskrivelserne skal indtastes direkte i Moodle. For efteråret 2022 anvendes fortsat den hidtidige 
model for semesterbeskrivelserne. Semesterbeskrivelserne er fortsat en del af kvalitetssikringssystemet. 

 
Ad 8. Eventuelt 

- Proces for udpegning af ny studieleder (bilag) 

 
Ad 9. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 

https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/991/991412_4.3.2-procedure-for-vejledning-af-forsinkede-studerende.pdf
https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/991/991412_4.3.2-procedure-for-vejledning-af-forsinkede-studerende.pdf
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