
 

 

Referat af studienævnsmøde onsdag den 18. november 2020 

Mødet afholdes via MS Teams 

 

Til stede: 
Jesper Franch (JF)  
Pascal Madeleine (PM) 
Lars Domino Østergaard (LDØ) 

Afbud:  
Charlotte Overgaard (CO) 
Anne-Margit Hviid Villadsen (AHV) 

Aksel Emil Ogstrup Houmann (AEH)                                       
Lise Lind Kristensen (LLK) indtil 14.00 
 
 
 
 
Observatører: Studieleder, Mette Dencker Johansen (MDJ) og Mads Schultz Jensen fra studievejledningen 
 
Referent: Berit Lund Sørensen (BLS) 
 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat (29. oktober) 
3. Opfølgning fra sidste møde 
4. Behandling af årlig studienævnsrapport (ledighedstal er endnu ikke klar) 
5. Drøftelse af muligheden for at have flere forhåndsgodkendte valgfag på Idræt KA 
6. Behandling af semesterbeskrivelser for F21 
7. Orientering om frafaldstruede 
8. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan 
9. Meddelelser 
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/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/
file://hst.aau.dk/Department/smh-adm/SN_Idr%C3%A6t%20og%20Folkesundhedsvidenskab/%C3%85rshjul/aarshjul%20sn-I%20og%20F%202020_1.pdf
file://hst.aau.dk/Department/smh-adm/SN_Idr%C3%A6t%20og%20Folkesundhedsvidenskab/%C3%85rshjul/aarshjul%20sn-I%20og%20F%202020_1.pdf


 

2 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Nyt punkt 5: Drøftelse af muligheden for at have flere forhåndsgodkendte valgfag på Idræt KA. 
Herefter blev dagsordenen godkendt. 
 

Ad 2. Godkendelse af referat (29. oktober) 

Referat blev godkendt. 
 

Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 

Semesterkoordinators evalueringsrapporter er endelig godkendte og lagt på hjemmesiden. 

Der skal nedsættes et udvalg, der fastsætter kravet til supplering for optagelse af professionsbachelorer på 
kandidatuddannelsen i idræt. JF følger op. 

 
Ad 4. Behandling af årlig studienævnsrapport (ledighedstal er endnu ikke klar) 
JF gennemgik studienævnsrapporten. Studienævnet var inden mødet blevet bedt om at forholde sig til 
rapporten og de punkter, hvor studienævnet skal udfærdige kommentarer.  

• Optag Idræt BA  
- Nye faciliteter i Gigantium samt ny studieordning bør have en positiv indvirkning på optaget. 
- Markedsføringsindsats, uddannelsesfilm (hvad arbejder dimittenderne med efter endt 

uddannelse) og sociale medier vil kunne øge kommende studerendes viden om uddannelsen og 
de erhvervsmuligheder, den giver. Dette vil kunne være med til at gøre uddannelsen mere 
attraktiv. 

- Bedre beskrivelse af erhvervsmulighederne i skriftligt rekrutteringsmateriale. 
 
Ungdomsårgangene, der har mulighed for at søge om optagelse på de videregående uddannelser, er 
faldende de næste 5-8 år, hvorfor det kan være vanskeligt at øge optaget markant. 
 

• Optag Idræt KA 
- Ny studieordning kan have en positiv indvirkning på overgangsfrekvensen og dermed på 

optaget. 
- Professionsbachelorer optages, hvorved rekrutteringsgrundlaget øges. 
- Forbedret studiemiljø på Campus. 
- Markedsføringsindsats, uddannelsesfilm (hvad arbejder dimittenderne med efter endt 

uddannelse) og sociale medier vil forhåbentlig gøre uddannelsen mere attraktiv. 
- Mere intern markedsføring om vores uddannelser. Arrangement om information om 

kandidatuddannelsen, hvilket er igangsat fra efteråret 2020. 
 

Idrætsbachelorerne har mulighed for at søge ind på 3 andre SUND kandidatuddannelser, hvorved de 
fortsætter på SUND. 
Studienævnet ønsker at få oplysninger om overgangsfrekvenser fra idræt BA til de tre uddannelser 
(samt overgang til læring og forandringsprocesser). BLS følger op. 

 
• Optag Idrætsteknologi KA 

- Mere intern markedsføring om vores uddannelser. Arrangement om information om 
kandidatuddannelsen. 

- En film om uddannelsens indhold og jobmuligheder, som er målrettet nordiske lande, vil kunne 
øge kommende studerendes viden om uddannelsen og de erhvervsmuligheder, den giver. 
 



 

3 

Optaget er begrænset af, at uddannelsen kun udbydes på dansk, og studienævnet har ønsket at få 
uddannelsen udbudt på engelsk igen (forespørgsel er fremsendt til prodekan).  
Studienævnet ønsker at få oplysninger om overgangsfrekvenser fra idræt BA til de tre uddannelser 
(samt overgang til læring og forandringsprocesser). BLS følger op. 
 

• Frafald første studieår på bacheloruddannelsen i idræt 
- Studiestartsmodellen anvendes med henblik på at mindske frafald, og der er i 2020 sket en 

udvidet indsats bla. ved at fokusere mere på de studerendes muligheder for at skabe en 
identitet som idrætsstuderende samt de erhvervsmuligheder, der findes efter endt 
kandidatuddannelse. 

- Det kan overvejes, om studenterudviklingssamtaler bør indføres. 
 

• Overskridelse af studietid  
- Der er 4 studerende, som har overskredet studietiden med 11,6 måneder eller derover. Disse 

studerende har enten haft orlov/barsel eller sygdom. Når disse studerende fjernes fra 
statistikken, ligger overskridelsen af normeret studietid på 1.7 % (gul). 

 
• VIP/DVIP 

- Dette skyldes primært, at der på Idræt BA er en medarbejder, der har været på barsel. 
 
Ledighedstal er forsinket. På kandidatuddannelserne på Idræt, Idrætsteknologi og Folkesundhedsvidenskab 
har ledigheden hidtil været lige over 20 %.  

 
På længere sigt kan certificering af trænerfunktion i forbindelse med genoptræning, der varetages af 
regioner og kommuner, være en mulighed for at øge beskæftigelsen. Det vil dog kræve, at alle 
idrætsuddannelser i Danmark er enige om at arbejde for en certificering. 
 

Ad 5. Drøftelse af muligheden for at have flere forhåndsgodkendte valgfag på Idræt KA 

Drøftelse af muligheden for at have flere forhåndsgodkendte valgfag på Idræt KA, fra for eksempel 
idrætsteknologi.  

I den nye studieordning er der kun mulighed for at tage 1 valgkursus på idrætsteknologi, og studienævnet 
fastholder denne begrænsede mulighed for at differentiere forskellen på de 2 kandidatuddannelser. Der er 
mulighed for at søge om optag på andre valgkurser ud over listen af forhåndsgodkendte valgfag. 
 

Ad 6. Behandling af semesterbeskrivelser for F21 

Semesterbeskrivelserne blev behandlet med udgangspunkt i indstillinger fra tovholdere. 

Studienævnet besluttede for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt de kunne godkendes, som de var, eller om 
der var forhold fra semesterevalueringen fra forrige semester, som koordinator bør tage højde for i den nye 
beskrivelse.  
 
 

Semester Konklusion Bemærkninger 

Idrætstek. 2 KA Ikke 
godkendt 

Semesterbeskrivelsen skal tilpasses den nye studieordning (2 
valgprojekter og ingen valgkurser), og nye danske læringsmål fra 
studieordningen skal indsættes. 
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Under omfang og forventet arbejdsindsats på kurserne 
”styrkelære” og ”produktionsprocesser” skal tiden til 
eksamensforberedelse justeres fra 45-52 til 25-35. 

JF holder et møde med semesterkoordinator JR. 

Idrætstek. 4 KA Betinget 
godkendt 

De danske læringsmål fra studieordningen indsættes. 

Under projektenheden indsættes statusseminar og 
specialekontrakt. 

BLS følger op. 

Idræt 2 BA Betinget 
godkendt 

Der mangler information om eksamen i kurset biomekanik i teori 
og praksis 1. Det skal fremgå, at det er en praktisk eksamen.  

BLS følger op. 

Idræt 4 BA Godkendt  

Idræt 6 BA Betinget 
godkendt 

Projektet skal angives som et afgangsprojekt. 

BLS følger op. 

Idræt 2 KA Betinget 
godkendt 

Tid til udarbejdelse af opgavebesvarelse i organisering af 
talentudvikling og sundhedsfremme skal vurderes af 
kursusansvarlig, og eksamensplanen skal tilpasses. 

BLS følger op. 

Idræt 4 KA Betinget 
godkendt 

Formulering omkring vejlederressourcer under punktet 
modulaktiviteter slettes. 

Under projektenheden indsættes specialekontrakt og 
afgangsprojekt. 

BLS følger op. 

FSV 2 KA Godkendt  

FSV 4 KA Betinget 
godkendt 

Under projektenheden indsættes afgangsprojekt. 

BLS følger op. 

 

Opfølgning: 
Godkendte semesterbeskrivelser uploades på hjemmesiden. JF og BLS arbejder videre med de ikke 
godkendte og de betinget godkendte semesterbeskrivelser.  
Den ikke godkendte semesterbeskrivelse behandles på mødet d. 17. december. 
 

Ad 7. Orientering om frafaldstruede 
 
BLS orienterer om behandling af frafaldstruede jf. AAUs procedure til vejledning af frafaldstruede.  
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• Gul kategori mangler at bestå 6-15 ECTS i forhold til normeret studietid. 
• Rød kategori mangler at bestå over 15 ECTS i forhold til normeret studietid.  

Systemet tager ikke hensyn til fx. barsel, orlov, sygdom og særlig/individuel studieplan. Derfor har 
studienævnssekretæren gennemgået listerne og kun sendt mails til de studerende, som vurderes reelt at 
være frafaldstruede. Det drejer sig om: 

• FSV (1 studerende – gul / 1 studerende – rød) 
• Idræt BA (9 studerende – gul / 5 studerende – rød) 
• Idræt KA (0 studerende – gul / 1 studerende – rød) 
• Idrætsteknologi (1 studerende – gul / 0 studerende – rød) 

En enkelt studerende har taget imod tilbuddet om en samtale. 

Studievejledningen oplyser, at der er en del studerende på idræt, som er kommet bagud med uddannelsen, 
som enten ikke henvender sig eller henvender sig for sent til studievejledningen. Studievejledningen 
opfordres til at tage kontakt til alle semesterkoordinatorer på idræt med henblik på at besøge 
uddannelserne og give en kort introduktion til studievejledningen. 
 

Ad 8. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan 
 
Der er ikke længere valgfag på idrætsteknologi 2. semester KA, så derfor skal planen justeres og godkendes 
hos modulansvarlig. BLS følger op. 

Tid til udarbejdelse af opgavebesvarelse i organisering af talentudvikling og sundhedsfremme skal vurderes 
af kursusansvarlig, og eksamensplanen skal tilpasses. BLS følger op. 

Herefter blev eksamensplanen godkendt. 
 

Ad 9. Meddelelser 

• Information om antal studerende bosiddende i nedlukkede nordjyske kommuner. Der er 6 
studerende på FSV, 5 studerende på Idræt og 1 studerende på Idrætsteknologi. 

• JF informerer om møde med prodekan og UCN vedr. forskningsområder og 
undervisningskompetencer.  

• Studenterrepræsentanter fra FSV opstillet i studienævnet. Kandidat fra idrætsteknologi var 
indstillet for sent, og der kunne ikke opnås dispensation fra valgudvalget. 

• Info om kandidatmuligheder for bachelorstuderende samt erhvervsmuligheder for 
kandidatstuderende (19/11). 

• Fysisk deltagelse af censorer til projekteksamener. BLS tjekker hos uddannelsesjura, om vi kan 
kræve fysisk fremmøde af censor til eksamen. 

• Forespørgsel er sendt til prodekanen om idrætsteknologi kan åbnes op for udenlandske 
studerende. Man må gerne oversætte studieordningen til engelsk og dermed udbyde fx 3. og 4. 
semester for gæstestuderende. 
 

Ad 10. Eventuelt 

PM spørger til en opfølgning på idrætsrådet. AEH oplyser, at der pt. ikke er aktiviteter eller bestyrelse. 
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Spørgsmål fra studievejledningen: Optag af professionsbachelorer gælder fra 1.2.21. Lars sender oversigt 
over de nye studieordninger i idræt. 
 

Ad 11. Merit, dispensationer og klager 
 

• En studerende på Idræt 1. semester KA har søgt forhåndsmerit, da han ønsker at være 
gæstestuderende på AU på 2. semester KA. 

• En måske kommende studerende på Idræt KA søger forhåndsmerit til et 15 ECTS kursus på KU i 
stedet for et projekt på 2. semester KA på AAU. Studienævnet vurderer ikke, at kurset kan 
godkendes som valgfag, fordi det udgør 15 ECTS og dermed 5 ECTS mere end der er valgfag på det 
pågældende semester.  

 
Næste møde afholdes d. 17. december kl. 12.30 via MS Teams. 


