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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 22. juni 2021 kl. 12.30-15.30  
 
Mødet afholdes via MS Teams 
 
 
 
 
SN medlemmer: Jesper Franch (JF) 

Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Pascal Madeleine (PM) 
Charlotte Overgaard (CO) 

 Cecilie Mathorne (CM)  
 Simon Österman Pedersen (SP) 
  

 
Observatør: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
   
Decentrale studievejledere: Mads Schultz Jensen, Camilla Thomsen, Astrid Aaen Springborg, Nitharsana 

Nagendram 
 

Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
  
 
 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat (20. maj) 
3. Opfølgning fra sidste møde 
4. Opfølgning på behandling af semesterbeskrivelser for E21 
5. Gruppedannelsespolitik 
6. Høring om valgdata 2021 SUND 
7. Udvælgelseskriterier for optagelse på kandidatuddannelsen i Idræt 
8. Udvælgelseskriterier for optagelse på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab 
9. Godkendelse af forretningsorden 
10. Godkendelse af valgfag på MSK Fys (præstationsfremmende træning) 
11. Meddelelser 
12. Eventuelt 

 
 
 
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

13. 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 20. maj 2021. 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 

• Forslag til handlingstiltag på baggrund af lukning af Idrætsteknologi 
• Fakultetet har iværksat en aftagerundersøgelse med henblik på at vurdere kompetencebehov og 

jobmuligheder for kandidatuddannelserne i MedIS, Idræt og FSV 
• Planlægning af suppleringsundervisning for FSV 
• Forhåndsgodkendelse af valgfag på Idræt KA (ny studieordning) på hjemmesiden 

 
Ad 4. Opfølgning på behandling af semesterbeskrivelser for E21 
  
 

Semester Status Bemærkninger Tovholdere 
FSV 3 Ikke godkendt Semesterkoordinator tjekker op på eksamensformen i kurset 

Sundhedsøkonomisk evaluering og analyse indenfor 
folkesundhedsvidenskab sammen med kursusansvarlig. 

LDØ/SP 

 
Bilag: semesterbeskrivelse FSV 3. semester 
 
Ad 5. Gruppedannelsespolitik 
Jf. en ændring i Fællesbestemmelserne er politik for gruppedannelse ikke længere studienævnets ansvar, 
men dette er overgået til studieleder. MDJ ønsker at høre studienævnets tanker og ønsker til en 
fælles gruppedannelsespolitik. Studienævnet skal derfor på dette møde drøfte tanker og eventuelle ideer til 
ændringer, hvis det vurderes nødvendigt. Link til aktuel gruppedannelsespolitik: 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Regler+og+formularer/Gruppedannelse/  
  
Efterfølgende vil MDJ arbejde med en opdatering af politikken og bringe den med tilbage til kommentering i 
studienævnet på et senere møde.  
 
Ad 6. Høring om valgdata 2021 SUND 
Den 30. september 2021 udskrives ordinært valg for studerende til akademiske råd, institutråd, studienævn og 
ph.d.-studerende til ph.d.-udvalg. Afstemningen forventes afholdt ultimo november med tiltrædelse for de valgte 
kandidater i organerne pr. 1. februar 2022. 
 
Studienævnet skal beslutte, om der er fri repræsentation i forhold til de uddannelsesretninger, der er 
repræsenteret i studienævnet. Alternativet er, at der afsættes et vist antal pladser til hver uddannelsesretning. 
 
Bilag: mail fra Pernille Lykkegaard 
 
Ad 7. Udvælgelseskriterier for optagelse på kandidatuddannelsen i Idræt 
Udvælgelseskriterierne vil gælde for optaget 2022. Det er en ny situation, at der er dimensionering af 
kandidatuddannelsen i idræt, og derfor skal der fastlægges vurderingskriterier for de ansøgere, der ikke er 
retskravsbachelorer. Der er vedlagt bilag, som er udarbejdet af formand og næstformand for studienævnet. 
For optaget 2021 er uddannelsen også dimensioneret, men på grund af den sene udmelding om dimensionering 
vil alle ansøgere blive optaget (såfremt de lever op til adgangskravene). 
 
Bilag: Vurderingskriterier for optagelse på kandidatuddannelsen Idræt 
 
Ad 8. Udvælgelseskriterier for optagelse på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Regler+og+formularer/Gruppedannelse/
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Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab har haft adgangsbegrænsning i flere år, og derfor eksisterer der 
allerede vurderingskriterier. Alle ansøgere til uddannelsen er dog hidtil blevet optaget. Med den skærpede 
dimensionering skal vi overveje, om de nuværende vurderingskriterier fortsat er relevante.  
 
Bilag: https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/folkesundhedsvidenskab/adgangskrav/ 
 
Ad 9. Godkendelse af forretningsorden 
Strategi og kvalitet har udfærdiget nye generelle retningslinjer for universitetets råd og nævn. Derfor skal 
studienævnets forretningsorden modificeres i henhold til de nye generelle retningslinjer. Studieadministrationen 
har lavet en første gennemgang af de 3 studienævns forretningsordener for at ensrette teksten på tværs af 
studienævnene, hvor det er muligt.  
Studienævnet skal vurdere, om der skal være yderligere tilpasninger af forretningsordenen. 
 
Bilag: Udkast til ny forretningsorden 
Bilag. Nuværende forretningsorden 
 
Ad 10. Godkendelse af valgfag på MSK Fys (præstationsfremmende træning) 
Studienævnet har modtaget en ansøgning fra kommende studerende på kandidatuddannelsen i idræt om at få 
godkendt et kursus på Muskuloskeletal Fysioterapi – præstationsfremmende træning. Formanden for 
studienævnet har været i kontakt med kursusansvarlig samt formanden for studienævn for sundhed og teknologi. 
Begge er positive i forhold til at tilbyde kurset som valgkursus for idrætsstuderende. Kursusansvarlig har vurderet, 
at der ikke er overlap med øvrige kurser på kandidatuddannelsen i idræt. 
 
Ad 11. Meddelelser 

• Studenterrepræsentant til institutrådet. Studienævnet er blevet kontaktet af institutrådet i forhold til, at 
en idrætsstuderende forlader institutrådet pga. færdiggjort uddannelse. Det har ikke været muligt for 
institutrådet at finde en suppleant, hvorfor studienævnet er blevet bedt om at hjælpe med at finde en 
mulig kandidat. 

Ad 12. Eventuelt 
LDØ har forespurgt, om der skal sættes begrænsninger for antal anslag/ord i projektrapporter (på 
idrætsuddannelsen). Punktet vil kunne bringes til beslutning på et kommende studienævnsmøde.  
 
Ad 13. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 

https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/folkesundhedsvidenskab/adgangskrav/
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