
 

 

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 20. september 2022 

 
Til stede: 
Jesper Franch (JF) 
Pascal Madeleine (PM) 
Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Charlotte Overgaard (CO) 
Jonas Linschou Hannibal (JLH) – via Teams 

 
Ikke til stede: 
Sarah Kjærsgaard Nielsen (SKN) – med afbud 
Christina Østergaard Thorsen (CØT) – med afbud 
Josefine Falbe-Hansen (JFH) – uden afbud

Charlotte Randeris Clausen (CRC)                                     
 
 
 
 
 
                                   

 

Observatører: Louise Pape-Haugaard, viceinstitutleder og studieleder (LPH), Jeppe Emmersen, prodekan for 
uddannelse (JEM) 
 
 
Referent: 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 
 
 
 
 

 

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#eksamensplaner
https://www.hst.aau.dk/digitalAssets/1127/1127644_aarsplan-studienaevn-for-idraet-og-folkesundhedsvidenskab-2022.pdf


 

2 

 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

Ad 2. Godkendelse af referat (25. august) 
Referatet blev godkendt med følgende kommentar til punkt 6 - orientering om optag på uddannelserne: 
 
Studienævnet ønsker, at studieadministrationen sender antal tilmeldte studerende til undervisningen efter 
tilmeldingsfristen d. 1.10 til alle koordinatorer og modulansvarlige. 
 
Opfølgning: 
JF undersøger med studieadministrationen, om dette ønske kan imødekommes. 
 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde (25. august) 
 

• Behandling af censorformandskabernes årsrapporter 
BLS undersøger, om der findes interne AAU-procedurer, såfremt en eksaminator har behov for at 
fremsende en klage over censor. 
Uddannelsesjura oplyser, at der ikke findes interne AAU-procedurer for klager over en censor. De 
henviser til: ”Eksaminator får tilsendt en eksaminatorrapport, som skal udfyldes efter hver eksamen. 
Her kan eksaminator give tilbagemeldinger på en censor, såfremt der har været en urimelig adfærd. 
Eksaminator har også mulighed for at kontakte Censorformandskabet for 
folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser direkte, hvis sagen er af grovere karakter”. 
 

• 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.  
Gigantium oplyser følgende: ”Vi har afholdt en workshop for de studerende og de ansatte på idræt, 
og denne workshop efterlod os med det indtryk, at der var behov for, at man fra ledelsen side 
sammen med underviserne skulle finde en fælles retning for udsmykningsprojektet. Vi har derfor 
efterfølgende holdt et møde med dem, hvor opgaven blev, at I skulle gå tilbage og tage en 
vurdering af, hvordan I gerne ville arbejde videre med de input, I havde fået fra workshop og møde”. 
 
Opfølgning:  
LPH følger op på udsmykningen i Gigantium. 
 

• Studienævnsseminar 
Morten Ziethen fra Institut for kultur og læring holder et oplæg omkring studieintensitet og hvilke 
faktorer, der kan være med til påvirke de studerendes studieintensitet. 

 
Ad 4. Godkendelse af principper for eksamens- og reeksamensplan F23 
Studienævnet havde ingen kommentarer til principperne, så derfor blev de godkendt. 
 
 
 
Ad 5. Orientering om opstilling til valg (studerende) 
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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. 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.   

Af vigtige datoer i forbindelse med årets valg kan følgende fremhæves: 

• 30. september: valget udskrives 
 

• 10. oktober: opstilling starter 
 

• 28. oktober: opstilling slutter 
 

• 3. november: kandidatlisterne offentliggøres 
 

• 21. november: afstemning åbner 
 

• 24. november: afstemning slutter 
 

Studienævnet har tidligere beskrevet en plan for at informere studerende på 1. semester af 
kandidatuddannelserne samt studerende for 1., 3. og 5. semester af bacheloruddannelsen i idræt. 

• Studienævnet beder semesterkoordinatorer informere studerende ved semesterstart om valg til 
studienævn. 

• Valg til studienævn udskrives sidste hverdag i september (d. 30. sep.). 
• Studenterrepræsentant fra studienævn og studievejledning samt VIP-repræsentant fra studienævn 

afholder valginfo (5-10 min.) i tilknytning til anden planlagt undervisning med ovennævnte semestre 
primo oktober.  

Opfølgning: 
JF og BLS arbejder videre med planlægning af disse møder til afholdelse i uge 41 og 43. 
 

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 i samarbejde med studielederen besluttet, at der ikke skal justeres på læringsmål 
på 2. og evt. 3. semester projekt. Af studieordningen fremgår det allerede, at samarbejdet kan ske 
’med inddragelse af en relevant ekstern samarbejdspartner, herunder anvende relevante digitale 
eller analoge værksøjer i samarbejdet’. Det er dermed ikke nødvendigt at understrege, at den 
relevante eksterne samarbejdspartner både kan være en privat og/eller offentlig 

https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/idraet#giver-din-uddannelse-ikke-direkte-adgang
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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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 tilføje et nyt færdighedslæringsmål: 
Kan gennemføre en struktureret informationssøgning i relevante databaser til belysning af en 
konkret idrætsfaglig problemstilling. 
 

• Præcisering af valgfagsmuligheder på idræt kandidat. Studienævnet besluttede, at valgfaget 
Projektledelse fjernes som valgkursus pga. understøttende undervisning på 3. semester KA.  

 
 
På studienævnets halvdagsseminar d. 13. oktober skal studienævnet drøfte muligheden for at indføre flere 
eksamener med 7-trinsskala. Ændringen overvejes indført med henblik på at øge studieintensiteten. 
 
 
Ad 7. Meddelelser 
 

• LPH orienterer om, at der er mulighed for at deltage i et møde med censorformandskabet fra de 
folkesundhedsvidenskabelige uddannelser d. 15. november i København.  
 
Opfølgning: 
CO undersøger, om hun kan deltage. LPH undersøger, om instituttet har økonomi til at dække 
eventuel transport ved fysisk deltagelse. 

 
• I efteråret 2022 skal studienævnets uddannelser igennem en kvalitetsstatus. Processen er startet op 

med et fælles møde afholdt af kvalitet og analyse mandag d. 19.9. 
 
JF vil i samarbejde med Louise Juvoll Madsen fremadrettet medtage punkter fra uddannelsernes 
handleplaner til flere af studienævnsmøderne. Formålet er at få inkorporeret handlingerne i 
årshjulet for studienævnet. 
 

• Orientering om udflytningsprocessen 
Planen for information til studerende om udflytningsprocessen til NAU er forsinket. Især studerende 
fra FSV har udtrykt usikkerhed i forbindelse med udflytningen og efterlyser information om de 
ændringer, det medfører.  
Den del af byggeriet, der fremover skal bruges af både universitet og region, er blevet forsinket pga. 
forsinkelser i regionen, hvorfor fakultetet har ønsket at vente med information, indtil 
konsekvenserne for indflytningen, var kendt. 
Konsekvenserne er nu kendt og informationerne udsendes snarest. 
 

• Rekvisitionsnormerne er ændret – skal der være en bred udmelding til de studerende? 
I diskussionen mellem studienævn og viceinstitutleder blev det besluttet, at semesterkoordinator i 
forbindelse med semesterstart og gruppedannelse kunne informere om de overordnede rammer for 
vejledning. 
Den væsentligste betydning for samarbejdet sker dog i forventningsafstemningen mellem 
projektvejleder og gruppen.  
 

• Ønske om certificering af idrætsuddannelsen. Prodekanen ønsker et konkret oplæg fra 
idrætsgrupperne. Forskningsgruppen (SSPT) er i gang med at udarbejde et dokument, der skal 
forklare tankerne bag certificeringen samt angive, i hvilke lande en sådan certificering eksisterer. 
LPH har forhørt sig hos de andre udbydere af idrætsuddannelserne (KU, AU, SDU), og her er kun SDU 
vendt tilbage.  
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Opfølgning: 
Når dokumentet er udarbejdet, fremsendes det til Mie Gammelmark, hvorefter prodekan og 
viceinstitutleder/studieleder diskuterer det videre arbejde. 
 

• Der arbejdes på at udarbejde formelle studieordninger for tofagsstuderende med idræt som 
centralt fag i kombination med matematik, fysisk eller kemi. Prodekanen er i dialog med dekanen 
på ENG, og de har første indledende møde d. 27. september. Efterfølgende indkaldes relevante 
forpersoner for studienævnene for de 2 fakulteter, således at konkrete tiltag i studieordningerne 
kan fastlægges. 
 
 

Ad 8. Eventuelt 
På idræt bachelor har underviserne tidligere gjort brug af tilsynsførende til individuel praktiske eksamener, 
hvor der er forberedelsestid. Dette er som udgangspunkt ikke længere en mulighed. LPH opfordrer til, at 
der beskrives, hvorfor der er et særligt behov på idræt BA, og herefter vil instituttet tage stilling til, om 
timerne kan godkendes. 

Opfølgning: 
JF skriver en indstilling i LPH. 

 
Ad 9. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
 

 
Næste møde afholdes torsdag d. 27. oktober kl. 12.30. 


