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Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Pascal Madeleine (PM) 
Kirsten Schultz Petersen (KSP)  

 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 (27. oktober) 
3. Opfølgning fra sidste møde (27. oktober) 
4. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan F23 (datoer)  
5. Behandling af semesterbeskrivelser F23 
6. Behandling af datapakke 
7. Gruppestørrelse på specialesemestre 
8. Suppleringskursus idræt KA (professionsbachelorer) 
9. Evaluering af studiestarten 
10. Sagsfremstilling – forsknings år 
11. Model for fordeling af ekstern censur og bedømmelsesformer på gymnasielæreruddannelserne 
12. Meddelelser 
13. Eventuelt 

 
 

 
 
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

14. Merit, dispensationer og klager  
 
Links: semesterbeskrivelser, semestergruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets årsplan

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/for-studerende-og-undervisere/eksamensplan-efterar
https://prod-aaudxp-cms-001-app.azurewebsites.net/media/1aaarm1j/1157556_aarsplan-studienaevn-for-idraet-og-folkesundhedsvidenskab-2022_3.pdf
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
Ad 2. Godkendelse af referat 
Bilag - referat fra studienævnsmøde d. 27. oktober 2022. 
 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 
 

• Indstilling af nyt studienævnsmedlem 
Høringsfristen til opslaget vedr. indstilling af nyt medlem til studienævnet er nu udløbet, og 
Valgsekretariatet har ikke modtaget nogen indsigelser. Kirsten Schultz Petersen kan således uden videre 
indtræde i studienævnet. 
 

 
Ad 4. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan F23 (datoer) 
Bilag: eksamensplan for F23.  
 
Eksamensplanen er lavet på baggrund af de tidligere godkendte principper. 
 
 
Ad 5. Behandling af semesterkoordinators evalueringsrapporter fra F22 
Bilag: 

• de studerendes evaluering af semesteret (SurveyXact)  
• semesterkoordinatorers evalueringsrapporter  
• semestergruppemøder 

 
 
Studienævnet skal behandle de evalueringsrapporter, som ikke var modtaget inden sidste studienævnsmøde. 
Idrætstek. 2. sem., Idrætstek. 4. sem., Idræt 2. sem. KA samt Idræt 4. sem. BA. 
 
Tovholdere er som følger: 
 

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

 
 
 
Ad 6. Behandling af semesterbeskrivelser F23 
Bilag - semesterbeskrivelser. 
 
Tovholdere på idræt BA 4 samt idræt KA 4 skal være særlig opmærksomme på, at semestrene gennemføres efter 
ny studieordning, og derfor kan der være store ændringer. For øvrige semestre var evalueringen godkendt, 
hvorfor der kun forventes mindre justeringer. 
 
Studienævnet beslutter for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt de kan godkendes på baggrund af indstilling fra 
tovholder.  
 
Opgavefordelingen til behandling af semesterbeskrivelser er som følger: 
 
 

https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
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Uddannelse VIP-tovholder Studenter-tovholder 
Idrætsteknologi Lars Domino Østergaard Jonas Linschou Hannibal  
Idræt KA Pascal Madeleine Sarah Kjærsgaard Nielsen  
Idræt BA Jesper Franch Josefine Falbe-Hansen  
FSV KA Kirsten S. Petersen (KSP)  Charlotte Randeris Clausen (CRC)  

 
 
 
Ad 7. Behandling af datapakke 
Bilag: Datapakke 2022 for Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab.  
 
Studienævnet bedes inden mødet forholde sig til datapakken, jf. Procedure for årlig kvalitetsopfølgning og 
uddannelsesevaluering. 
 
Studienævnet skal overveje eventuelle handlinger til handlingsplanen i forbindelse med de punkter i datapakken, 
hvor uddannelserne overskrider grænseværdierne. Herunder er en oversigt over betydelige ændringer i 
datapakken set i forhold til sidste år. 
 
Idræt BA: 

- Frafald på 1. studieår er numerisk faldet fra 24,2 % til 22,7 %. En sådan nedgang skyldes dog kun, at 1-2 studerende 
færre er faldet fra ud af en årgang på ca. 30 studerende (10 pers - 1 af dem har skiftet FAK, og 6 af de 10 er under 21 
år) 

- Frafaldet i løbet af 4 år - normeret tid +1 år er faldet fra gul 44 % til grøn 34,7 % 

- STUD/VIP-ratio er faldet fra gul 5,6 til grøn 3,7 

 

Idræt KA: 

- Frafald i løbet af 3 år - normeret tid +1 er steget fra grøn 5,3 % til gul 11,5 % (3 pers – 1 har skiftet FAK) 

- Gns. overskridelse af studietid er steget fra grøn -0,8 mdr. til grøn 1,5 mdr. – stadig grøn men stigende 

- Ledighed er faldet fra rød 26,0 % til rød 19,5 % – faldende men stadig rød 

- Frafald 1. studieår er faldet fra gul 6,7 % til grøn 5,1 % 

 

FSV: 

- Frafald 1. studieår er faldet fra rød 6,0 % til gul 2,6 %  

- Frafald i løbet af 3 år – normeret tid +1 er faldet fra rød 10,9 % til rød 5,9 % – faldende men stadig rød (2 pers) 

- Ledighed er faldet fra rød 18,9 % til rød 7,5 % – faldende men stadig rød 

 

IdrTek: 

- Frafald 1. studieår er steget fra grøn 0,0 % til rød 18,8 % - (måske ganske forståeligt, når uddannelsen er lukket) 

- Frafald norm tid +1 er steget fra grøn 0,0 % til grøn 5,9 % – stadig grøn med stigende 

https://www.kvalitet.aau.dk/Kvalitetsdokumenter/#499575
https://www.kvalitet.aau.dk/Kvalitetsdokumenter/#499575
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- Ledighed er faldet fra rød 22,4 % til rød 17,1 % – faldende men stadig rød 

 
 
Ad 8. Gruppestørrelse på specialesemestre 
Der er ikke længere fastsat regler om gruppestørrelsen på specialesemestre i hverken eksamensbekendtgørelsen 
eller AAU’s fælles regelsæt.  
 
SUND´s regler for gruppestørrelser er dog ikke ændret og er fortsat som nedenstående. 
 
Ramme for gruppestørrelser på kandidatuddannelser: 
Specialer max. 3 studerende pr. gruppe  
 
Semesterkoordinatoren fastlægger den endelige gruppestørrelse inden for rammerne af denne politik. 
Semesterkoordinator kan vælge at lave en gruppe med færre studerende, hvis det totale antal studerende ikke går 
op med gruppestørrelserne. 
Det anbefales, at grupper på kandidatuddannelser ikke er mindre end 2 studerende. 
 
Studienævnet bør overveje, om der vil være situationer, hvor der kan gives dispensation til at være 4 eller flere 
studerende i en specialegruppe. 
 
 
Ad 9. Suppleringskursus idræt KA (professionsbachelorer) 
Flertallet af de studerende på 1. semester KA, der er optaget på baggrund af en professionsbacheloruddannelse, 
har søgt merit for suppleringskurset ”anvendt kvalitativ metode og statistik”.  
Det har været vanskeligt at vurdere det specifikke indhold, der har været i de kurser, som de studerende søger på 
baggrund af. Det kan dog konkluderes, at alle professionsbachelorer har både kvalitativ metode og statistik i et 
opfang af min. 5 ECTS.  
 
Studienævnet bedes overveje, om det fortsat skal være det pågældende kursus ”anvendt kvalitativ metode og 
statistik”, der skal indgå som suppleringskursus. I studieordningen for idræt KA fremgår det, at de studerende fra 
andre adgangsgivende professionsbacheloruddannelser skal have 5 ECTS supplering.  
 
For optaget i 2023 vil det fortsat være gældende, at suppleringskurset skal være ”anvendt kvalitativ metode og 
statistik”, da suppleringskurset skal udmeldes senest 1 år tidligere. 
 
 
Ad 10. Evaluering af studiestarten 
Bilag:  

• evaluering af studiestarten 2022 – resultatrapport for bacheloruddannelsen i idræt 
• åbne besvarelser 
• plan for evaluering af studiestarten 
• SUND resultatrapport 

 
Resultaterne skal behandles på mødet og relevante indsatser skal igangsættes efter behov. 
 
Studiestarten for FSV og idræt KA er ikke evalueret via spørgeskema, men oplysninger, der kan have betydning for 
studiestarten og integrationen på uddannelsen, skal diskuteres. 
 
 
 
Ad 11. Sagsfremstilling – forsknings år 
Bilag - forsknings år (sagsfremstilling) 
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Forskningsåret giver kandidatstuderende mulighed for at varetage et forskningsprojekt på fuld tid under 
vejledning af eksperter på AAU / Aalborg Universitetshospital. Projektet afsluttes med en rapport/artikel, som 
præsenteres overfor en opponent og den pågældende vejleder. 
 
Vi vil gerne udvide tilbuddet om forsknings år til alle vores curricula. Prodekan for undervisning støtter idéen men 
har understreget, at studienævnene skal høres. 
 
 
Ad 12. Model for fordeling af ekstern censur og bedømmelsesformer på gymnasielæreruddannelserne 
Bilag - model for fordeling af ekstern censur og bedømmelsesformer på gymnasielæreruddannelserne, 
”bestået/ikke bestået”. 
 
Der skal fastsættes nogle fælles rammer, som skal sikre, at gymnasielæreruddannelserne overholder de 
legalitetsmæssige krav til hvor meget ekstern censur, der skal være på uddannelserne samt hvor mange moduler, 
der må bedømmes med bedømmelsesformen ”bestået/ikke bestået”. 
 
 
 
Ad 13. Meddelelser  
 

• Det har hidtil været problematisk at tilbyde tofagsuddannelser, hvor idræt er det centrale fag i kombination 
med et naturvidenskabeligt fagområde (matematik, fysik, kemi). Der har været afholdt møder, hvor 
studieleder og studienævnsformænd fra SUND, ENG, TECH er blevet enige om en model, der kunne tages i 
anvendelse. 
Modellen indebærer, at studerende på idræt BA påbegynder deres sidefag med 15 ECTS placeret på 3. og 4. 
semester af deres bacheloruddannelse. En sådan model adskiller sig fra AAU´s generelle model for 
sidefagsuddannelser og har ikke kunne få en godkendelse af uddannelsesjura.  
Konklusionen er, at det ikke vil være muligt at tilbyde tofagsuddannelser, hvor idræt er det centrale fag og 
sidefaget er matematik, fysik og kemi. 
 

• CRC orienterer om møde afholdt i SUND studieudvalg. 
 
 

Ad 14. Eventuelt 
 
 
Ad 15. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
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