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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. marts 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) 

 
Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
  

 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat (16. februar) 
3. Opfølgning fra sidste møde (16. februar) 
4. Input til indretningsforslag til kommende studiemiljøer på NAU (40 min.) 
5. Behandling af semesterkoordinators evalueringsrapporter fra E21 på baggrund af 

semesterevalueringer fra studerende 
6. Behandling af uddannelsesevaluering for Idræt tofags 
7. Behandling af foreløbig handlingsplaner for Idræt BA, Idræt KA, Idrætsteknologi og FSV 
8. Orientering om optag på uddannelserne (kvote 2 og kandidatuddannelser) 
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/
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. 16. februar 2022. 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde  

- Studienævnets arbejde i det kommende år. 
Studienævnet besluttede at afholde et seminar i løbet af september med deltagelse af studerende og 
undervisere. 
BLS undersøger, om der er økonomi til at afholde et eksternt seminar. 

 
Ad 4. Input til indretningsforslag til kommende studiemiljøer på NAU (40 min.) 
Formålet med punktet er at sikre input fra studienævnet til indretning af studie- og undervisningsmiljøer i den nye 
SUND bygning.  
 
Punktet indeholder: 

- CAS kommer med eksempler på forslag til indretninger af studiemiljøer, grupperum, undervisningsrum og 
kantine som studiemiljø. Jeres input og sparring i forhold til disse forslag er væsentlige og tages med i det 
videre arbejde med at færdiggøre indretningen.  
 

Det er vigtigt at nævne, at studienævnet ikke har beslutningsbeføjelser eller kan stille krav til indretningen af 
studie- og undervisningsmiljøerne. 
 
Det er ikke muligt at fremsende materiale til jer inden mødet. Det skyldes, at projektgruppen for indretning af 
studiemiljøer arbejder med indretningsforslagene helt frem til og med den 28. marts.  
 
Ad 5. Behandling af semesterkoordinators evalueringsrapporter fra E21 på baggrund af semesterevalueringer fra 
studerende 
Resultaterne af semesterevalueringen er nu samlet i semester-evaluerings-rapporter og skal behandles enkeltvis. 
Indstillingerne har fokus på, om semester-koordinator-rapporterne opsummerer alle væsentlige forhold ift. 
kvalitetssikring af undervisningen, og om evalueringerne giver anledning til ønske om nærmere undersøgelse 
og/eller diskussion i studienævnet. 
Tovholdere er som følger: 
 

Uddannelse VIP tovholder Stud. tovholder 
Idrætstek. KA Lars Domino Østergaard (LDØ) Jonas Linschou Hannibal (JLH) 
Idræt KA Jesper Franch (JF) Charlotte Randeris Clausen (CRC) 
FSV KA Pascal Madeleine PM) Sarah Kjærsgaard Nielsen (SKN) 
Idræt BA Charlotte Overgaard (CO) Josefine Falbe-Hansen (JFH) 

 
Semesterevalueringsrapporten er opbygget med søjlediagrammer, hvor de negative svarkategorier er farvet røde, 
den neutrale kategori gul og de positive kategorier grønne. 

Ved din gennemgang af semesterevalueringen skal du vurdere, om der ved de enkelte spørgsmål er 
uforholdsmæssigt mange, der har svaret i gul (neutral) og rød (negativ) kategori. 

Har 25 % eller flere svaret i de negative (røde) kategorier, skal det pågældende spørgsmål være behandlet i 
koordinatorrapporten. 

Studienævnet beslutter på baggrund af indstilling fra tovholder for hver semester-koordinator-evaluerings-
rapport, hvorvidt de kan godkendes, som de er, eller om der er forhold, som studienævnet skal følge op på ud 
over det, semesterkoordinator tager ansvar for, og som rapporten derfor skal suppleres med for at opnå 
godkendelse. Godkendte rapporter offentliggøres på Evaluering med studerende (aau.dk) efter mødet. 
 
Bilag: 

• de studerendes evaluering af semesteret (SurveyXact)  

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-med-studerende/
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• semesterkoordinatorers evalueringsrapporter  
• semestergruppemøder 

 
Ad 6. Behandling af uddannelsesevaluering for Idræt tofags 
Der er ikke modtaget svar fra tofagsstuderende, så derfor er der ikke udarbejdet en rapport. 
 
Ad 7. Behandling af foreløbig handlingsplaner for Idræt BA, Idræt KA, Idrætsteknologi og FSV 
Studienævnet skal behandle uddannelsernes foreløbige handlingsplaner. Forpersonen for studienævnet gennemgår 
aktuelle tiltag i handlingsplanerne.  
Studienævnets godkendelse af handlingsplanerne er sidste trin i studienævnets evaluering af status for 
uddannelserne. Handlingsplanerne videresendes (efter godkendelse af studienævnet) til dekanen for endelig 
godkendelse. 
Medlemmer af studienævnet bør forholde sig til, om handlingsplanerne skal justeres. 
 
Bilag: selvevalueringshandlingsplaner for studienævnets fire uddannelser. 
 
Ad 8. Orientering om optag på uddannelserne (kvote 2 og kandidatuddannelser) 
Oversigt kandidatansøgninger 2022  
 
Kvote 2 ansøgere 
 
Ad 9. Meddelelser 

- Ny udbyder – SPS-støtte (bilag) 
- Der er indsendt en ansøgning til fonden for entreprenørskab om at videreudvikle kurset i innovation og 

iværksætteri med henblik på at udbyde det som valgkursus for FSV, KVT og MedIS.  
 
Ad 10. Eventuelt 
 
Ad 11. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
Dispensationsansøgning til et 6. eksamensforsøg i effekter af udholdenhedstræning 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-med-studerende/
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwh/uddybende/ansog_optag/kvote2ans.html
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