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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 20. september 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: Christina Østergaard Thorsen (CØT) 

 
Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
  

 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat (25. august) 
3. Opfølgning fra sidste møde (25. august) 
4. Godkendelse af principper for eksamens- og reeksamensplan F23 
5. Orientering om opstilling til valg (studerende)  
6. Godkendelse af eventuelle ændringer i studieordninger samt godkendelse af nye studieordninger 
7. Meddelelser 
8. Eventuelt 

 
 

 
 
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

9. Merit, dispensationer og klager  
 
Links: semesterbeskrivelser, semestergruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets årsplan
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
Ad 2. Godkendelse af referat 
Bilag - referat fra studienævnsmøde d. 25. august 2022. 
 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde  
 

• Behandling af censorformandskabernes årsrapporter 
BLS undersøger, om der findes interne AAU-procedurer, såfremt en eksaminator har behov for at 
fremsende en klage over censor. 
 

• Flytning og processen heromkring 
BLS kontakter CAS i forhold til at få opsat afskærmninger i studiemiljøet i Gigantium. 
Når der er kontakt med CAS, ønskes det også oplyst, hvad status er på udsmykning af vægge i Gigantium. 

 
 
Ad 4. Godkendelse af principper for eksamens- og reeksamensplan F23 
Bilag: Procedure for udarbejdelse af eksamens- og reeksamensplan  
 
 
Ad 5. Orientering om opstilling til valg (studerende) 
Bilag: Tidsplan for ordinært valg 2022, Samlet oversigt over valgte organer 
 
Der er valg blandt studerende til kollektive organer på AAU – herunder studienævn. 
 
Fra Studiemiljørådet har vi fået en kraftig opfordring til, at Valgsekretariatet og alle øvrige involverede i valget er 
særligt opmærksomme på at få studerende til at stille op til de organer, hvor der viser sig at være problemer med 
at rekruttere studerende op til opstillingsperiodens udløb. Det er uhensigtsmæssigt med ubesatte pladser og 
dermed uligevægt i organerne i forhold til studenterrepræsentationen. Vær opmærksom på, at ubesatte pladser 
til studerende forbliver ubesatte i resten af valgperioden dvs. frem til 31. januar 2024.   
 
 
Ad 6. Godkendelse af eventuelle ændringer i studieordninger samt godkendelse af nye studieordninger 
 

• Fastsættelse af krav til særlige fag eller fagområder opgjort i ECTS 
Idræt KA: https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/idraet#giver-din-uddannelse-ikke-direkte-adgang? 
FSV KA: https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/folkesundhedsvidenskab#giver-din-uddannelse-ikke-
direkte-adgang? 

 
• FSV 3. sem.: Vurdering af mulighed for gennemførelse af projektsamarbejde med private 

virksomheder/organisationer (samt en stavefejl i projektet for 2. sem. FSV). 
Studienævnet har tidligere besluttet, at der skal justeres på læringsmål på 2. og evt. 3. semester projekt 
for at skærpe, at samarbejdet kan ske både med en privat og/eller offentlig 
samarbejdspartner/organisation. 
  

• Idræt 2. sem. BA: Vurdering af inddragelse af læringsmål vedr. struktureret informationssøgning i 
relevante databaser til belysning af en konkret idrætsfaglige problemstilling. 
Studienævnet besluttede, at der skal tilføjes et supplerende læringsmål (eventuelt et videnslæringsmål – 
fordele/ulemper ved at anvende….). 
 

• Præcisering af valgfagsmuligheder på idræt kandidat (overvej om projektledelse skal fjernes som 
valgkursus pga. understøttende undervisning på 3. semester KA). 

https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/idraet#giver-din-uddannelse-ikke-direkte-adgang
https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/folkesundhedsvidenskab#giver-din-uddannelse-ikke-direkte-adgang
https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/folkesundhedsvidenskab#giver-din-uddannelse-ikke-direkte-adgang
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 Ad 7. Meddelelser  
 

• Studerende efterspørger information om udflytning til NAU 
 
Ad 8. Eventuelt 
 
Ad 9. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 


