
 

 

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 29. september 2020

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

Afbud:  
Sidsel Krogh Rasmussen (SKR) 
Charlotte Overgaard (CO) 
Anne-Margit Hviid Villadsen (AHV) 

Aksel Emil Ogstrup Houmann (AEH)                                      Lise Karina Solveig Kristensen (LKK) 
 
 
 
 
Observatører: Studieleder, Mette Dencker Johansen (MDJ) samt Maria von Påhlman (MvP) fra 
studievejledningen (online) 
 
Referent: Berit Lund Sørensen (BLS) 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat (27. august) 
3. Opfølgning fra sidste møde 
4. Status år 2 for selvevaluerings-handlingsplaner for idræt, idrætsteknologi og FSV 
5. Godkendelse af principper for udarbejdelse af eksamens- og reeksamensplan F21 (SKH) 
6. Diskussion af krav til optagelse på Idræt kandidat 
7. Orientering om procedure for indstilling af årets underviser (AEH) 
8. Seneste tiltag vedrørende corona (JF/MDJ) 
9. Meddelelser 
10. 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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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

Ad 2. Godkendelse af referat (27. august) 

Referat blev godkendt. 
 

Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 

• Studielederens kommentar til strukturen på den nye studieordning på idræt bachelor 1. semester. 
Der har været afholdt et møde med de personer, som har været involveret i studieordningsarbejdet 
samt efterfølgende et møde med MDJ. Kurset Idrætssociologi i teori og praksis (friluftsliv) bliver ikke 
ændret til et P0 projekt. Der er i den nuværende studieordning (efteråret 2020) indført ændringer, 
hvor studieintensiteten i friluftslivskurset er reduceret i begyndelsen af kurset. Samtidig har 
vejlederne på P1 i samarbejde med underviserne på PBL kurset indført mere koncentreret 
vejledning på P1 projekterne i begyndelsen af semesteret. Disse ændringer bibeholdes i den nye 
studieordning.  

• MDJ følger op på de optællinger, Campusservice har foretaget i forhold til det antal studerende, der 
må være i lokalerne til undervisning.  
Hvis man som underviser synes, at kapaciteten, der står på døren, er for lav i forhold til det antal 
personer, som reelt kan opholde sig i rummet (under hensyn til afstandsregler), kan man kontakte 
MDJ. 

• MDJ undersøger, hvorfor MedIS kandidat kan fastholde deres skemaer uden at tage hensyn til 
afstandskravene. 
Der er lavet nogle fælles aftaler på instituttet for forholdet mellem digital og fysisk undervisning - 
og disse aftaler har MDJ efterlevet på uddannelserne under Studienævn for Idræt og 
Folkesundhedsvidenskab samt Studienævn for Sundhed og Teknologi.  
MDJ har påpeget det uhensigtsmæssige i det uensartede udgangspunkt for planlægning over for 
institutledelsen, uden at det har ført til ændringer. 

• Der blev spurgt til, om man kan vælge et kursus fra en bacheloruddannelse som valgfag på 
kandidatuddannelsen? 
Formanden for studienævnet har forhørt sig hos uddannelsesjura/uddannelsessekretariatet. På 2-
fagsuddannelser har de studerende yderligere kompetencemål, når de følger et bachelormodul, 
mens de er indskrevet på en kandidatuddannelse. Studienævnet går derfor ud fra, at samme 
forhold gør sig gældende for valgfag på bachehorniveau, der vælges på en kandidatuddannelse. 

• Tjek af studieordning for FSV i forhold til økonomi. 
Fakultetet har ikke informeret om, at FSV snart står over for en økonomisk evaluering, så 
medmindre studienævnet har nogle konkrete planer om justering af studieordningen for FSV med 
deadline 1. november 2020, er der ikke anledning til at overveje økonomien i den nærmeste 
fremtid. 

 
 
Ad 4. Status år 2 for selvevaluerings-handlingsplaner for idræt, idrætsteknologi og FSV 

Selvevalueringshandlingsplaner har nu en 6 årig cyklus. I bilagene findes en oversigt over de handlinger, der 
endnu ikke er gennemført på baggrund af de seneste selvevalueringsrapporter. 
Der er nogle af punkterne, som har haft betydning på den studieordning, som er i gang med at blive 
godkendt. Disse fokuspunkter indeholder fastholdelse, overgangsfrekvens mellem bachelor og kandidat og 
dimittendledigheden. 
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Flere medlemmer i studienævnet tilkendegiver, at oversigten er svær at tolke.  

I forhold til fastholdelse af studerende på bacheloruddannelsen i idræt blev det kort diskuteret, om faglige 
mentorer kunne være med til at fastholde studerende på bachelor. I den forbindelse blev det overvejet, om 
faglige mentorer lønnede ældre studerende eller ansatte/projektvejledere. Studienævnet vurderede, at 
projektvejlederne på P1 havde denne funktion med de nuværende ændringer i afviklingen af 
undervisningen, som også bibeholdes i den nye studieordning. 

Alle punkter fra selvevalueringshandlingsplanen på FSV er gennemført. 
 

Ad 5. Godkendelse af principper for udarbejdelse af eksamens- og reeksamensplan F21 (SKH) 

SKH orienterede om de nuværende principper for eksamensplanlægningen i forår 2021. 

Følgende kommentar fra tidligere SN møde blev drøftes: ”Der var enighed om at have 2-3 hverdage mellem 
de ordinære eksameners afslutning og semesterstart i foråret. Det bør inddrages i eksamensprincipperne 
næste gang, de skal revideres. Lige nu står der i principperne, at der skal være én dag”. 

MDJ oplyste, at såfremt der ønskes 2-3 dage mellem sidste eksamensdag og opstart af nyt semester, vil det 
komme til at ske på bekostning af sluttidspunktet for eksaminer. Eksamen vil derfor på nogle dage skulle 
strække sig til efter kl. 16.00, på grund af at antallet af eksamenslokaler er utilstrækkeligt, når 
eksamensperioden begrænses til færre dage. Studienævnet besluttede derfor, at fastholde det nuværende 
princip om, at kun den sidste hverdag i januar friholdes for eksamener. 

Studienævnet foreslog at indføre et nyt princip for obligatoriske kurser, der samlæses mellem 2 forskellige 
uddannelsesretninger. Forslaget kræver, at der i enkelte tilfælde koordineres mellem de forskellige 
studieadministrationer på andre fakulteter. Dette forslag viderebringes til sekretariatslederen for 
uddannelsessekretariatet på SUND. 

 

Ad 6. Diskussion af krav til optagelse på Idræt kandidat 

Optagelseskontoret modtager hvert år ansøgninger fra ansøgere, der ikke er adgangsberettigede i forhold til 
de nuværende adgangskrav i studieordningen. Ansøgerne har typisk en professionsbacheloruddannelse som 
folkeskolelærer eller fysioterapeut. Studienævnet skal forholde sig til, hvorvidt disse studerende kan 
optages, og i dette tilfælde indholdet af kurser de studerende skal supplere deres professionsbachelor med 
for at kunne blive optaget.  
Tidligere er disse ansøgere ikke blevet optaget, mens man har gjort det på kandidatuddannelsen i Idræt på 
SDU.  

Det undersøges i hvilket omfang, dette vil være muligt. Det overvejes, om et særligt tilrettelagt 
suppleringsforløb inden studiestart kan være en mulighed. Det kan endvidere overvejes, om disse ansøgere 
kan deltage i supplerende kurser fra bacheloruddannelsen i løbet af det første år på kandidatuddannelsen 
(eksempelvis 30 ECTS på kandidatuddannelsen og 5 ECTS på bacheloruddannelsen). 

Studienævnets medlemmer foreslog, at der også kan ses på relevante erfaringer, der beskrives i en 
motiveret ansøgning. 

MDJ undersøger, hvilke muligheder der vil være for at afvikle supplering ved deltagelse i allerede 
eksisterende bachelorkurser. 
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JF kontakter formanden for studienævnet på SDU for information om deres supplering for disse ansøgere. 
 
Supplering for studerende, som ikke tidligere har erfaring med PBL i deres uddannelsesforløb, vil formentlig 
kunne gennemføres ved at disse studerende deltager i workshops i PBL, der afvikles for MSK Fys og KVT. 
 
Det undersøges, om reviderede adgangskrav kan komme med i den kommende studieordning 
(uddannelsesjura/uddannelsessekretariatet). 
 

Ad 7. Orientering om procedure for indstilling af årets underviser (AEH) 

AEH præsenterede de studerendes procedure for indstilling til årets underviser. 
 
Studiesekretæren sender en vejledning ud i oktober/marts til de studerende med et spørgeskema til 
nominering af årets underviser.  Undervisere, der bliver nomineret, vil modtage oplysning om deres 
indstilling. 
 
Det er vigtigt, at de studerende, som nominerer en underviser, laver en god indstilling og uddyber 
begrundelsen. De studerende i studienævnet har brug for en dækkende og uddybende begrundelse for at 
kunne skrive en fyldestgørende indstilling/nominering af den underviser, som studienævnet indstiller.  
 
 
Ad 8. Seneste tiltag vedrørende corona (JF/MDJ) 

Regeringens seneste udmeldinger har ikke haft stor betydning for afvikling af undervisning for 
studienævnets uddannelser. Dette skyldes, at studielederen allerede ved planlægning af efterårets 
undervisning var opmærksom på forholdsregler for at undgå smittespredning.  

De seneste tiltag fra regeringen har dog haft stor indflydelse på ruskurset på 1. semester, og der har løbende 
været fortaget ændringer i programmet. 

I forhold til projekter på idrætsuddannelsen efterspørges der retningslinjer for personer, der deltager i 
forsøg/tests (kan eksterne forsøgspersoner rekrutteres?). 

Som udgangspunkt er det studienævnets anbefaling, at man rekrutterer forsøgspersoner fra klyngen. Ved 
forsøgspersoner, der ikke er medlemmer af klyngen, arbejdes der med de gældende forholdsregler (afstand, 
afspritning, mundbind, handsker). 

MDJ opfordrer alle til at sprede budskabet om, at studerende skal melde tilbage til hende HST-
coronareport@hst.aau.dk, hvis man er smittet med Covid19. 
 
MDJ og JF følger op. 
 
I forhold til undervisningen i foråret på Idræt 4. semester blev der gjort opmærksom på, at de studerende 
gennemfører projekter i samarbejde med folkeskolerne. Der blev spurgt til, om det fortsat er muligt at 
gennemføre disse projekter. MDJ følger op. 

 
Ad 9. Meddelelser 

 
• Orientering fra arbejdsgruppen der er nedsat vedrørende omfanget af semesterbeskrivelser. 

mailto:HST-coronareport@hst.aau.dk
mailto:HST-coronareport@hst.aau.dk
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Første indledende møde har været afholdt. Medlemmerne af arbejdsgruppen havde meget 
forskellige forventninger til arbejdet om forenkling af semesterbeskrivelserne. Det blev drøftet, 
hvad en semesterbeskrivelse som minimum skal indeholde.  
Inden der afholdes yderligere møder, er der behov for afklaring af 2 væsentlige punkter: 

o Afgrænsning af ansvarsområder mellem studienævn og studieleder i forhold til 
udfærdigelse af semesterbeskrivelser. 

o Krav til detaljeringsgrad/indhold af semesterbeskrivelser. 

En lettelse af studienævnets arbejde kan også være, at semesterbeskrivelser, der tidligere er 
godkendt, og ikke har modtaget kritiske semesterevalueringer, godkendes af studienævnsformand 
og næstformand. Dog skal der minimum hvert 3. år ske en detaljeret gennemgang af 
semesterbeskrivelsen i studienævnet. 

• Orientering om Det Strategiske Uddannelsesråds beslutning vedrørende fællesstruktur for to-fags 
uddannelserne, der primært er rettet mod studerende, der ønsker at blive underviser i 
gymnasieskolen. Den fælles struktur skulle meget gerne medføre en lettelse for 
studieadministrationens arbejde med to-fagsstuderende. 
 

• MDJ har behov for vide, om der er studieordningsændringer på vej til godkendelse pr. 1. november. 
Ud over revisionerne af bachelor og kandidat i Idræt (som MDJ er informeret om) er der ikke 
ændringer i de øvrige studieordninger, som studienævnet har ansvaret for. 
 

Ad 10. Eventuelt 
 

• Sidsel Krogh Rasmussen har valgt at stoppe i studienævnet. Vi har ikke en suppleant, som vil kunne 
indtræde i studienævnet. Da der snart er valg, vælger studienævnet ikke at foretage sig yderligere.  
I tilfælde af at der er studerende, der udtræder af studienævnet uden, at der er valgt en suppleant, 
undersøges det, hvad der kan gøres for at indsætte en studerende i studienævnet. 
Studienævnets medlemmer og i særdeleshed studenterrepræsentanterne opfordres til at opmuntre 
andre studerende til at stille op til valget som studienævnsrepræsentant, således at alle 
studenterpladser kan besættes. Evt. suppleanter er velkomne til deltage i studienævnets møder som 
observatører. 
 

• Semesterevalueringer 
Studienævnet besluttet at fordele tovholderposterne som følger: 

Uddannelse VIP tovholder Stud. tovholder 

Idrætstek KA LDØ AEH 

Idræt KA PM LKK + AHV 

FSV KA JF LKK + AHV 

Idræt BA CO AEH 

 
Alle læser alle evalueringsrapporter, men tovholderne har særligt fokus på de semestre, som de er 
blevet tildelt. Alle medlemmer i studienævnet har tavshedspligt – også i forhold til behandlingen af 
disse dokumenter. 
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• Studieadministrationen har indkaldt oplysninger om eksamensformer og hjælpemidler fra alle 
kursusansvarlige.  
Denne fremgangsmåde virker umiddelbart uhensigtsmæssig, og en del af underviserne i 
studienævnet udtrykte stor utilfredshed med denne procedure (både på egne samt kollegers vegne). 
Proceduren for at sikre tilstrækkelig med oplysninger om eksamen (både i semesterbeskrivelsen 
samt for sekretariatsbetjeningen) arbejder studielederen videre med i samarbejde med 
formændene for studienævnene og studiesekretærerne.  

 
 
Næste møde afholdes d. 29. oktober kl. 12.30. 


	MDJ opfordrer alle til at sprede budskabet om, at studerende skal melde tilbage til hende HST-coronareport@hst.aau.dk, hvis man er smittet med Covid19.

