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Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab 
 

Selma Lagerløfs Vej 249 
9260 Gistrup 
Tlf. 9940 3748 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/ 

 
 
Indkaldelse til studienævnsmøde 31. januar 2023 kl. 12.30-15.30  
 
 
 
 
 
SN medlemmer: Jesper Franch (JF) 

Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Pascal Madeleine (PM) 
Kirsten Schultz Petersen (KSP)  

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

  
Observatør: Louise Pape-Haugaard, viceinstitutleder og studieleder (LPH) 
 Kommende medlemmer af studienævnet: Ida Beate Svit (IBS), Mette Marx 

Christensen (MMC), William Marin Vedde (WMV) og Henrik Boye Mortensen (HBM) 
   
Decentral studievejleder: Christina Østergaard Thorsen (CØT) 

 
Sekretær: Susanne Kragelund Hansen (SKL) 
  

 
 
Dagsorden: 
 

0. Kort præsentationsrunde 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat (15. december) 
3. Opfølgning fra sidste møde (15. december) 
4. Information om konstituering af studienævnet på mødet i februar 
5. Evaluering af 2022 i studienævnet 
6. Studienævnets mødeplan for E23 godkendes 
7. Behandling af censorformandskabernes årsrapporter 
8. Diskussion af tilbagemeldinger fra studerende vedr. den lave studieintensitet på 

idrætsuddannelsen 
9. Ny skabelon til semesterbeskrivelser  
10. Meddelelser 
11. Eventuelt 

 
 

 
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

12. Merit, dispensationer og klager  
- Ansøgning om forhåndsmerit (idræt KA) 

 
Links: semesterbeskrivelser, semestergruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets årsplan

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/for-studerende-og-undervisere/eksamensplan-efterar
https://prod-aaudxp-cms-001-app.azurewebsites.net/media/1aaarm1j/1157556_aarsplan-studienaevn-for-idraet-og-folkesundhedsvidenskab-2022_3.pdf
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Ad 0. Kort præsentationsrunde 
 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
Ad 2. Godkendelse af referat 
Bilag - referat fra studienævnsmøde d. 15. december 2022. 
 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 
 

- Behandling af datapakke  
Der er fortsat usikkerhed omkring, hvordan studieadministrationen opgør og indberetter antal af 
konfrontationstimer i forhold til vejledning. Studienævnet ønsker at få indsigt i, hvordan de opgøres og 
indberettes og også få oplyst, om semestre der indeholder bachelor- eller specialeprojekt tælles med i 
opgørelserne. BLS undersøger i studieadministrationen, hvordan timerne opgøres og indberettes.  
 

 
Ad 4. Information om konstituering af studienævnet på mødet i februar 
De nyvalgte studerende til studienævnet får en kort information om, at der på næste møde skal ske en 
konstituering af studienævnet, herunder at de studerende skal vælge en næstformand til studienævnet. Der 
informeres også kort om næstformandens opgaver. 
 
 
 
Ad 5. Evaluering af 2022 i studienævnet 
Studienævnet evaluerer arbejdet i studienævnet i år 2022. 

 
 
Ad 6. Studienævnets mødeplan for E23 godkendes 
Følgende datoer foreslås: 
 
25.8.23 (12.30-15.30) 
20.9.23 (12.30-15.30) 
27.10.23 (12.30-15.30) 
30.11.23 (12.30-15.30) 
18.12.23 (9.00-12.00) 
30.1.24 (12.30-15.30) 
 
 
Ad 7. Behandling af censorformandskabernes årsrapporter 
Bilag: årsberetning for censorkorps for Folkesundhedsvidenskab og relaterede uddannelser for perioden 2021-22 
 
 
Ad 8. Diskussion af tilbagemeldinger fra studerende vedr. den lave studieintensitet på idrætsuddannelsen 
Bilag: Referat fra møde med repræsentanter fra studienævnet samt studerende på idrætsuddannelsen, afholdt 
tirsdag d. 6. december i Gigantium 
 
Fokus på mødet med de studerende var diskussion af den relative lave studieintensitet, som de studerende på 
idrætsuddannelsen angiver ved semesterevalueringerne i SurveyXact. 
Studienævnet har ved flere lejligheder diskuteret dette og har ønsket input fra studerende på idrætsuddannelsen, 
da disse ikke er repræsenteret i studienævnet.  
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Under mødet blev diskussionen især rettet mod to emner. 1) Diskussion i tæt relation til undervisning og eksamen 
samt 2) en mere generel diskussion om bedre trivsel på idrætsuddannelsen, hvilket indirekte vil kunne føre til mere 
motivation for uddannelsen og dermed bidrage til studieintensiteten. 
 
 
Ad 9. Ny skabelon til semesterbeskrivelser  
Bilag: Ny skabelon til semesterbeskrivelser 
 
 
Ad 10. Meddelelser 
 

- I forhold til at gøre kurset i Innovation og entreprenørskab på kandidatuddannelsen i Idræt til et valgkursus på 
andre uddannelsesretninger, har forpersonen for studienævnet præsenteret dette for de to øvrige studienævn 
på SUND. Arbejdsgruppen bag videreudviklingen af kurset har endvidere gennemført et inspirationsbesøg på KU 
SUND Innovation Hub, The Pipeline, Innovation samt KU Lighthouse. 
 

- Fakultet har taget initiativ til en fælles velkomst for de studerende i forbindelse med den kommende 
semesterstart. Fakultetet vil sørge for uddeling af rundstykker (grab and go) kl. 8-9. Det forventes også at ske i 
Gigantium. 

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

- Ansøgning om forhåndsmerit (idræt KA) 
Ansøgning om at udskifte 3. semester KA (projekt) med kurser på et andet universitet 
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