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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. maj 2022 kl. 12.30-15.30  
 
 
 
 
 
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 (21. april) 
3. Opfølgning fra sidste møde (21. april) 
4. Indstilling af ny studieleder 
5. Behandling af semesterbeskrivelser for E22 
6. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan E22 (datoer) 
7. Godkendelse af mødeplan (datoer) for F23 
8. Status - selvevalueringshandleplaner 
9. Behandling af censorformandskabernes årsrapporter 
10. Meddelelser 
11. Eventuelt 

 
 

 
 
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

12. Merit, dispensationer og klager  
 
Links: semesterbeskrivelser, semestergruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets årsplan

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. 21. april 2022. 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde  
Ingen opfølgningspunkter. 
 
Ad 4. Indstilling af ny studieleder 
Bilag:  

- Modtaget ansøgning 
- Procesplan 
- Kompetenceprofil for Studieleder for uddannelserne Sundhedsteknologi, KVT, Muskuloskeletal fysioterapi, 

Idræt, FSV og master i smertevidenskab 
 
Studienævnet skal indstille mindst to kandidater og begge køn, hhv. kvinde og mand, skal om muligt være 
repræsenteret blandt de indstillede.  
Dekanen skal senest fredag d. 3. juni modtage studienævnets indstillinger, herunder kortfattede motivationer for 
de indstillede kandidater sammen med en liste over samtlige kandidater, der har vist interesse for funktionen som 
studieleder. 
 
Ad 5. Behandling af semesterbeskrivelser for E22 
Bilag: semesterbeskrivelser. 
 
Tovholdere på idræt BA 3 samt idræt KA 3 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.  
 
Opgavefordelingen til behandling af semesterbeskrivelser er som følger: 
 

Uddannelse VIP-tovholder Studenter-tovholder 
Idrætsteknologi Lars Domino Østergaard Jonas Linschou Hannibal  
Idræt KA Jesper Franch Charlotte Randeris Clausen  
Idræt BA Charlotte Overgaard Josefine Falbe-Hansen  
FSV KA Pascal Madeleine Sarah Kjærsgaard Nielsen  

 
Efter godkendelse bliver der læst korrektur og track changes fjernes fra semesterbeskrivelserne (BLS). 
 
Ad 6. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan E22 (datoer) 
Bilag: eksamensplan for E22.  
 
Eksamensplanen er lavet på baggrund af de tidligere godkendte principper. 
 
Ad 7. Godkendelse af mødeplan (datoer) for F23 
Følgende datoer foreslås: 
 
16.2.23 (12.30-15.30) 
30.3.23 (12.30-15.30) 
25.4.23 (12.30-15.30) 
24.5.23 (12.30-15.30) 
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Ad 8. Status – selvevalueringshandleplaner 
 

- På Idræt BA er der udfordringer med frafald samt studieintensitet. Der har været afholdt en workshop med 
fagmiljøet for at få input til mulige tiltag, der kan forbedre de to forhold (se bilag). Studienævnet skal 
vurdere hvilke tiltag, der kan være relevante at igangsætte. 

 
- For KA i FSV er vurderingen utilfredsstillende, da andelen af studerende, der falder fra indenfor normeret 

studietid + 1 år, er for højt. Iflg. datapakken er andelen i 2018 10,9 %, hvilket er over grænseværdien og 
giver rødt nøgletal. 

 
For den pågældende årgang (2018) var der en tilgang på 46 studerende dette år. Der var et frafald på 3 
studerende på første år, og derefter har yderligere to studerende forladt uddannelsen indenfor normeret 
studietid plus 1 år. 

 
Studienævnet skal vurdere, om der skal igangsættes tiltag for at imødekomme frafaldet, selv om frafaldet 
efter første studieår kun skyldes 2 studerende. Studieleder og forperson for studienævnet har vurderet, at 
et frafald på 2 studerende, som medfører den kritiske vurdering, ikke er relevant at behandle. 

 
Ad 9. Behandling af censorformandskabernes årsrapporter 
Studienævnet har endnu ikke modtaget censorformandskabernes årsrapporter, så derfor udsættes punktet til 
næste studienævnsmøde. 
 
Ad 10. Meddelelser  

- Næstforpersonen giver en kort info fra SUND Studieudvalgsmøde. 
- Instituttet har i samarbejde med fakultetet ansøgt om 140.000kr (FFE) til videreudvikling af eksisterende 

kursus i ’Innovation og Iværksætteri’ på de sundhedsvidenskabelige uddannelser på AAU (herunder 
udvikling af undervisningskompetencer i innovation og entreprenørskab for undervisere). Formålet med 
projektet er at ’modne’ kurset, så det kan blive et attraktivt valgkursus for mange uddannelser på SUND. 
FFE har bevilget 60.000kr. til projektet. 
 

Ad 11. Eventuelt 
 
Ad 12. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
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