
 

 

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 23. marts 2021 

Mødet afholdes via MS Teams 

 

Til stede: 
Jesper Franch (JF)  
Pascal Madeleine (PM) 

Afbud:  
 

Lars Domino Østergaard (LDØ)                                      
Charlotte Overgaard (CO) 
Cecilie Mathorne (CM)  
Simon Österman Pedersen (SP) 
 
 
 
Observatører: Studieleder, Mette Dencker Johansen (MDJ), Mads Schultz Jensen (MSJ) fra 
studievejledningen 
 
 
Referent: Berit Lund Sørensen (BLS)
 

Dagsorden: 

1. Endelig konstituering af studienævn inkl. valg af næstformand 
2. Godkendelse af dagsorden  
3. Godkendelse af referat (18. februar) 
4. Opfølgning fra sidste møde  
5. Behandling af semesterkoordinators-evalueringsrapporter fra E20 på baggrund af 

semesterevalueringer fra studerende 
6. Behandling af uddannelsesevaluering for Idræt tofags  
7. Optag af professionsbachelorer på idrætsteknologi 
8. Meddelelser 
9. Eventuelt 

 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

10. Merit, dispensationer og klager  
 
Links: semesterbeskrivelser, semestergruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets årshjul 
 
 
 
 

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. Endelig konstituering af studienævn inkl. valg af næstformand 
Cecilie Mathorne blev valgt som næstformand for den kommende periode, og studienævnet er nu 
konstitueret. 

 
Ad 2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

Ad 3. Godkendelse af referat (18. februar) 
Referat blev godkendt. 
 

 
Ad 4. Opfølgning fra sidste møde 
 

• Udfordringer ved digital undervisning under Covid-19 
Studienævnet foreslår, at vi får mulighed for at kunne ansætte en studenter trivselspilot i et antal 
timer pr. uge pr. uddannelse. Opgaven skal faciliteres af de studerende og understøttes af 
underviserne. MDJ tager det med på uddannelsesledelsesmøde på HST. Punktet bibeholdes til 
næste studienævnsmøde. 

 
Ad 5. Behandling af semesterkoordinators-evalueringsrapporter fra E20 på baggrund af 
semesterevalueringer fra studerende 
Semesterkoordinators evalueringsrapporter blev behandlet med udgangspunkt i indstillinger fra 
tovholderne. 
 
Studienævnet besluttede for hver rapport, hvorvidt de kunne godkendes, betinget godkendes eller ikke 
godkendes, og om der var forhold, som studienævnet ønskede at følge op på ud over det, 
semesterkoordinator foreslår.   

Semester Konklusion Bemærkninger 

Idrætstek. 1 Betinget 
godkendt 

Semesterkoordinator bør tilføje et nyt action point: Vejledere 
og studerende skal være opmærksomme på, at projektet 
”kun” er på 10 ECTS. Der skal være opmærksomhed på 
projektets omfang, både ved semesterstart og løbende under 
projektarbejdet.  

Idrætstek. 3 Godkendt  

Idræt KA 1 Godkendt  

Idræt KA 3 Betinget 
godkendt 

Semesterkoordinator skal gøre opmærksom på de manglende 
faciliteter (grupperum, pres på laboratorier) samt problemet 
omkring krænkelse. Studienævnet videresender disse 
oplysninger til viceinstitutleder for undervisning. 

FSV 1 Godkendt  

FSV 3 Godkendt  



 

3 

Idræt BA 1 Ikke godkendt Semesterkoordinator skal gøre opmærksom på problemet 
omkring lav studieintensitet samt krænkelser i rapporten. 
Studienævnet videresender oplysninger om krænkelser til 
viceinstitutlederen for undervisning. 

Idræt BA 3 Godkendt  

Idræt BA 5 Betinget 
godkendt 

Semesterkoordinator skal gøre de studerende opmærksomme 
på den forventede studieintensitet på et semester i en 
fuldtidsuddannelse. Endvidere skal semesterkoordinator 
informere vejledere og kursusansvarlige om den 
arbejdsindsats, de bør tilstræbe fra de studerende. 

 

Godkendte rapporter offentliggøres på https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-
undervisning-semestre-og-uddannelse/ efter mødet. JF og BLS arbejder videre med de betinget godkendte 
samt ikke godkendte rapporter. 

 
Ad 6. Behandling af uddannelsesevaluering for tofagsuddannelsen i idræt (Idræt som centralt fag) 
Studienævnet gennemgik uddannelsesevalueringen for tofagsuddannelsen i idræt (bachelor), hvor to 
studerende (50%) har besvaret evalueringsskemaet. Evalueringen giver ikke anledning til ændringer i 
uddannelsesforløbet. 
 

Ad 7. Optag af professionsbachelorer i fysioterapi på idrætsteknologi 
Der har været 4 ansøgninger fra professionsbachelorer i fysioterapi om at blive optaget på 
kandidatuddannelsen i idrætsteknologi. Studienævnet skal vurdere, om deres 
professionsbacheloruddannelse er adgangsgivende, og om de evt. vil have behov for supplering. 
Studienævnet må ikke lægge vægt på, om disse ansøgere ud over deres professionsbacheloruddannelse har 
andre kvalifikationer. 

Studienævnet ønsker at få undersøgt, om det er muligt at udbyde en adgangsprøve i matematik, som vil 
være afgørende for, om disse studerende kan optages. Såfremt dette ikke er muligt, er det studienævnets 
beslutning, at de ikke vil blive optaget. 
 

Ad 8. Meddelelser 

• Orientering om optag på uddannelserne - (følg optag på kandidatuddannelser) 
• Orientering om optag via kvote 2 (Idræt bach) - (følg optag på kvote 2) 
• Orientering om nye aftagerpaneler 

Der arbejdes på at etablere to fælles aftagerpaneler for uddannelserne under studienævn for idræt 
og folkesundhedsvidenskab samt studienævn for sundhed og teknologi. Aftagerpanelerne dækker 
uddannelserne i henholdsvis de teknologiske uddannelser (idrætsteknologi, sundhedsteknologi og 
KVT) og de sundhedsfaglige uddannelser (folkesundhedsvidenskab, muskuloskeletal fysioterapi, 
idræt og smertemaster). 

• Idrætsuddannelsen i Gigantium fra E21 
Det er uafklaret, hvilke uddannelser og semestre, der skal have undervisning i seminarrummet i 
Gigantium ud over Idræt 1.-4. semester bach. 

• Procedure for udvikling og tilrettelæggelse af uddannelser 

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
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwh/uddybende/ansog_optag/kvote2/kvote6.html
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I forbindelse med den kommende institutionsakkreditering er proceduren for udvikling og 
tilrettelæggelse for uddannelser blevet revideret. For studienævnet vil det især indebære 
ændringer i forbindelse med semesterevalueringer og semesterbeskrivelser samt revisioner af 
studieordninger.  
 
 

Ad 9. Eventuelt 

• Erfaringer fra den digitale undervisning på FSV 2 
Studienævnets studenterrepræsentanter har på glimrende vis udarbejdet en oversigt over, hvilke 
elementer i efterårets digitale undervisning på FSV, der har fungeret godt. 

• Retningslinjer i forbindelse med forsøg i projekter 
Der har fra nogle vejledere og semesterkoordinatorer på idræt været utilfredshed med, at der 
under corona nedlukningen gentagne gange skal gøres opmærksom på forholdsregler i forbindelse 
med gennemførelse af undervisningen. Det opleves som en unødig stor ekstra arbejdsbelastning og 
flere vejledere finder, at det skaber mistillid til deres vejledning om disse forhold.  
Studielederen påpeger, at det er nødvendigt med dokumentation i forbindelse med de 
dispensationer, der gives under den igangværende nedlukning. 
 

Ad 10. Merit, dispensationer og klager (lukket punkt) 
Punktet blev af tidsmæssige årsager ikke behandlet, og sagerne udsættes til næste møde, da der ikke var 
sager, som krævede svar inden næste møde. 

 

Næste møde afholdes d. 22. april kl. 12.30 via MS Teams. 


