
 

 

Referat af studienævnsmøde onsdag den 6. maj 2020

Til stede: 
Jesper Franch (JF)  
Charlotte Overgaard (CO) 
Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Pascal Madeleine (PM) 
Aksel Emil Ogstrup Houmann (AEH) 
Anne-Margit Hviid Villadsen (AHV) 
Sidsel Krogh Rasmussen (SKR) 
Lise Karina Solveig Kristensen (LKK)  

 
Afbud:  
Ingen 
 
 
 
 
 

 
 
Observatører: Mette Dencker Johansen (MDJ), Maria Damgaard Kjeldsen (MDK) fra studievejledningen 
 
Referent: Berit Lund Sørensen (BLS) 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat 
3. Drøftelse af ny studieordning for Idræt BA og KA 
4. Opfølgning på behandling af semesterkoordinator-rapporter fra E19 
5. Drøftelse af semesterbeskrivelser for E20 
6. Behandling af Censorformandskabets årsberetning for folkesundhedsvidenskab og idræt 
7. Drøftelse af forslag til aktiviteter/forløb som kan være med til at nedbringe dimittendledigheden 
8. Orientering om eksamener under COVID-19 
9. Godkendelse af mødeplan for F21 
10. Meddelelser 
11. Eventuelt  

 
 

Punkter til behandling for lukkede døre: 

1. 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/
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Pga. Covid-19 afholdes mødet via MS Teams. 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

JF tilføjer punkt 8a - sammenfald mellem eksamen for idræt og biologi (sidefagsstuderende). 

Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 
Ad 2. Godkendelse af referat 

Referat er godkendt. 

 
Ad 3. Drøftelse af ny studieordning for Idræt BA og KA  

LDØ har overtaget tovholderrollen efter JF, pga. JF har øget mængde arbejdsopgaver i forbindelse med 
Covid-19. LDØ gennemgik status for studieordningerne, og en foreløbig oversigt blev præsenteret. Der er 
blevet arbejdet intensivt med studieordningerne, men det er blevet forsinket pga. økonomiske forhold, som 
kan have indflydelse på studieordningen. MDJ oplyste, at der ikke kunne arbejdes med ’interne’ valg 
kursusmoduler på bacheloruddannelsen, samt at antallet af økonomisk dyre teori-praksis fagmoduler 
(vandaktiviteter/svømning og friluftsliv) skulle reduceres. 
 
Der blev spurgt til, om de studerende på Idræt BA kommer til at opfylde kravet om 10 ECTS epidemiologi og 
statistik, som er et krav, hvis de søger ind på Folkesundhedsvidenskab. Idrætsstuderende kommer til at 
opfylde dette krav, men det er vigtigt, at det tydeliggøres i studieordningen. Samtidig er det også vigtigt, at 
der bliver oprustet vedr. litteratursøgning allerede på BA. Dette kunne måske indføres som et læringsmål på 
projektet på enten 2. eller 3. semester. 
 
De studerende i studienævnet synes, at udkastet på både Idræt BA og KA ser positive ud. På Idræt KA var det 
vigtigt for de studerende, at der var mulighed for at specialisere sig i forskellige retninger, hvilket også blev 
bekræftet af repræsentanten fra studievejledningen.  

 
Ad 4. Opfølgning på behandling af semesterkoordinator-rapporter fra E19 

Semester-koordinator-rapporterne blev på mødet d. 6. maj behandlet enkeltvis. Efterfølgende er de 
rapporter, som kun blev betinget godkendt, blevet tilrettet efter kontakt til de ansvarlige 
semesterkoordinatorer, så de nu alle er uploadet til hjemmesiden. Rapporterne fra 
Folkesundhedsvidenskab udgår pga. ekstraordinær travlhed i forbindelse med corona situationen. JF har 
læst rapporterne fra semesterevalueringen, og der er følgende kommentarer hertil. På både 1. og 3. 
semester blev de fysiske rammer nævnt. Mindst 30 % af de studerende synes ikke, at de fysiske rammer var 
optimale. På 3. semester var der endvidere kommentarer til nogle vejledere omkring 
kommunikation/engagement (28% svar i to laveste kategorier). Ligeledes var der på 3. semester et større 
ønske om feedback fra underviserne på valgmodulet Anvendt epidemiologi og registerforskning (25% svar i 
laveste kategorier). Koordinator har fulgt op på disse forhold.  

 
Ad 5. Drøftelse af semesterbeskrivelser for E20 
 
Der er indkaldt semesterbeskrivelser fra semesterkoordinatorerne til behandling på mødet d. 2. juni.  
Kriterier for godkendelse af semesterbeskrivelser, herunder detaljeringsgrad af eksamensbeskrivelse, blev 
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diskuteret. En detaljeret beskrivelse af eksamensform udgår af de semesterbeskrivelser, der skal indsendes 
til SN-mødet d. 2. juni. En detaljeret beskrivelse skal fremsendes til studienævnet i efteråret. Fremtidigt skal 
essentielle elementer i eksamensformen dog fremgå af semesterbeskrivelsen (fremadrettet – fra foråret 
2021). 
Studieaktivitetsmodellen blev også diskuteret. MDJ oplyste, at den skal uploades i Moodle inden 
semesterstart, men modellen skal ikke godkendes af studienævnet sammen med semesterbeskrivelsen. 
PM spurgte til, om det er en mulighed at gøre semesterbeskrivelserne mindre omfangsrige, så arbejdet for 
underviserne reduceres. JF går videre med dette i samarbejde med studienævnsformanden for Sundhed og 
Teknologi. Det forventes, at der nedsættes en lille arbejdsgruppe på tværs af de to studienævn. 
Opgavefordelingen til behandling af semesterbeskrivelser er som følger: 
 

Uddannelse VIP-tovholder Studenter-
tovholder 

Idrætstek. KA LDØ AEH + SKR 

Idræt KA PM LKK + AHV 

FSV KA JF LKK + AHV 

Idræt BA CO AEH + SKR 

 
 
 
Ad 6 Behandling af Censorformandskabets årsberetning for folkesundhedsvidenskab og idræt 
 
Studienævnet tog årsrapporterne til efterretning. Rapporterne giver ikke anledning til justeringer i forhold 
til den måde SUND eksamener på.  

 
Ad 7. Drøftelse af forslag til aktiviteter/forløb som kan være med til at nedbringe dimittendledigheden 
 
Baggrunden er, at vi på SUND skal have en handlingsplan for at nedbringe dimittendledigheden på 
nedenstående uddannelser: 

• Folkesundhedsvidenskab 
• Idræt 
• Idrætsteknologi (cand.scient.techn)  
• Medicin med industriel specialisering (Studienævn for Medicin) 

 
Der er kommet idéer og forslag fra VIP til at nedbringe dimittendledigheden, som er bragt videre til 
fakultetet og Trine Bovbjerg. 
En del af de indkomne forslag blev kort præsenteret: 

• Gennemførelse af aftager undersøgelse, der evt. kunne gennemføres af medarbejdere tilknyttet 
FSV uddannelsen. 

• Udbygge samarbejdet med karrierecentret, idet karrierecentret har været en stor hjælp i forhold til 
at beskrive profil og kompetencer for FSV-studerende. 

• Udbygge arbejdet med arrangementer som ’Idræts-Awareness’ tidligt på uddannelserne (også 
bachelor) således, at de studerende får en bevidsthed om hvilke erhvervsmuligheder, der eksisterer 
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og at de selv bærer et ansvar for at skabe den profil, der kan være med til at sikre job indenfor 
deres interesseområde.  

• Udbygge projekt-samarbejdet med eksterne virksomheder/organisationer i særdeleshed for 
idrætskandidatuddannelsens 3. semester.  

• Akkreditering af MA idræt – for at kunne arbejde med borgere-patientinterventioner (kommuner 
og sygehuse). 

 
 
Ad 8. Orientering om eksamener under COVID-19 
 
Rektoratet har besluttet, at alle eksamener for F2020 skal afvikles virtuelt. Det gælder selvfølgelig også for 
uddannelser under vores studienævn. Det er besluttet, at alle mundtlige eksamener afholdes i Microsoft 
Teams. Studieadministrationen er ved at klarlægge muligheder og begrænsninger i Teams.  

Følgende punkter blev diskuteret. 

Teams som platform:  
CO påpeger, at det er uacceptabelt at skulle eksaminere studerende individuelt, uden man kan se alle 
studerende. Dette er ikke en mulighed i Teams pt. Der blev derfor spurgt til, om man evt. kan bruge Zoom i 
stedet. Det er ikke en mulighed, da ITS ikke kan nå at understøtte Zoom til eksamener i særlig høj grad. 
Men der arbejdes på, at understøttelsen til Teams bliver optimal, med videobilleder af op til 9 personer. 
Der mangler en klar retningslinje i Teams, så alle kender ”spillereglerne”. JF, CO og AEH bliver indkaldt til et 
møde omkring arbejdet med Teams. MDJ arbejder på en praktisk vejledning til eksamen i Teams. 

Der blev spurgt til, hvorfor det ikke har været muligt at afholde enkelte specialeeksamener fysisk på AAU. 
MDJ oplyste, at man på det tidspunkt, hvor beslutningen skulle tages, ikke vidste, om det var lovligt at 
mødes fysisk. Derfor er beslutningen truffet, som den er. Vi har så mange eksamener, som ikke kan 
planlægges om, når først de er fastlagt. Endvidere er speciale- og bacheloreksamener altid med eksterne 
censorer, der i de fleste tilfælde er bosiddende langt fra Aalborg, og de skal også have mulighed for at 
planlægge, om der skal rejses til Aalborg. 

Hjælpemidler til skriftlige eksamener: 
Vi har enkelte skriftlige eksamener, hvor alle hjælpemidler er tilladte, men hvor studerende ikke må bruge 
internettet. Denne eksamensform blev diskuteret, da der fra AAU er lagt op til, at alle hjælpemidler også 
indebærer internet. JF drøfter dette med studienævnsformanden for Studienævn for Sundhed og 
Teknologi, men der var enighed om, at alle hjælpemidler også indbefatter brug af internettet (dog uden at 
kommunikere med andre personer, i henhold til AAU’s disciplinærregler). 

Punkt 8a 
Der er 2 sidefagsstuderende på Idræt (centralt fag)/Biologi, som uheldigvis har 2 eksamener, som er 
planlagt på samme dato på de 2 uddannelser. MDJ forespørger modulansvarlig for eksamen på Idræt, om 
der kan afholdes en mundtlig prøve i juni, så det ikke går ud over de studerende. 
 

Ad 9. Godkendelse af mødeplan for F21 
 
Torsdag d. 18. februar 

Tirsdag d. 23. marts 

Torsdag d. 22. april 
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Tirsdag d. 18. maj 

Tirsdag d. 22. juni 

Datoerne blev godkendt, og alle modtager en invitation i deres kalender. 
 
 
Ad 10. Meddelelser 
 

• Specialestuderendes (FSV) synspunkt angående eksamensform. Endvidere har studienævnets 
VIP medlemmer modtaget mails fra studerende på Idræt med lignende bekymringer. 
Deres synspunkt og bekymring er sendt til prodekanen, men beslutningen er blevet, at der 
afholdes mundtlige projekteksamener via MS Teams. På MedIS 6. semester har de fået 
godkendt kun at bedømme det skriftlige produkt og ikke afholde en mundtlig eksamen. Dette 
er en ulige behandling, da det ikke har været en mulighed på uddannelserne under vores 
studienævn.  
Censorerne på MedIS er alle fra censorkorpset for medicin, og i forbindelse med Covid-19 har 
det været yderst usikkert, om censorerne ville kunne stå til rådighed på et specifikt tidspunkt, 
hvor eksamen var planlagt, af hensyn til deres involvering i nødberedskabet hos deres primære 
arbejdsgivere. 

• Modtagne dispensationer til udsættelse af projekt 
Vi har modtaget og godkendt udsættelse af projekt for 3 grupper på FSV 10, 1 gruppe på Idræt 
9 og 2 grupper på Idræt 10. 
Orientering om behandling af frafaldstruede jf. AAUs procedure til vejledning af frafaldstruede 
inddeles frafaldstruede i to kategorier; Gul kategori mangler 11 studerende at bestå 6-15 ECTS i 
forhold til normeret studietid, og rød kategori mangler 11 studerende at bestå over 15 ECTS i 
forhold til normeret studietid.  
Systemet tager ikke hensyn til fx, barsel, orlov og sygdom, og derfor har 
studienævnssekretæren gennemgået listerne og kun sendt mails til de studerende, som 
vurderes reelt at være frafaldstruede, og som vi ikke allerede er i dialog med.  
 

 
Ad 11. Eventuelt 
 
Der arbejdes på en ny rekvisitionsmodel på teori/praksis moduler på Idræt BA. Hvor det er praktiske 
moduler, som ikke er vand og friluftsliv, rekvireres 150 timer + 2,5 time pr. studerende. Ved vand og 
friluftsliv rekvireres 150 timer + 4 timer pr. studerende. Det er sendt til underviserne og 
modulkoordinatorer på idræt BA. For alle moduler gælder, at det er markante beskæringer, når antallet af 
studerende på et kursus når et antal på 90-100 (og derover). 
 
 
Næste møde afholdes d. 2. juni kl. 12.30. 

https://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAssets/600/600223_procedure-vedr.-vejledning-af-frafaldstruede-studerende-2019.pdf

