
 

 

Referat af studienævnsmøde onsdag den 21. april 2022 

 
Til stede: 
Jesper Franch (JF)  
Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Charlotte Randeris Clausen (CRC) 
Sarah Kjærsgaard Nielsen (SKN) 
Jonas Linschou Hannibal (JLH) – deltog fra 13.20 
 
 

 
Ikke til stede: 
Pascal Madeleine (PM) 
Charlotte Overgaard (CO) 
Viceinstitutleder og studieleder Louise Pape-
Haugaard (LPH) 
Josefine Falbe-Hansen (JFH) 
 

 
 
                                   

 

Observatører: Prodekan for uddannelse Jeppe Emmersen deltog under punktet ´meddelelser´, 
Mads Schultz Jensen (MSJ) og Christina Østergaard Thorsen (CØT) fra studievejledningen 
 
 
Referent: Berit Lund Sørensen (BLS)
 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat (30. marts) 
3. Opfølgning fra sidste møde (30. marts) 
4. Afklaring af behov for studieordningsrevisioner 
5. Orientering om forsinkede studerende 
6. Planlægning af eksternt seminar 
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/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/
https://www.hst.aau.dk/digitalAssets/1127/1127644_aarsplan-studienaevn-for-idraet-og-folkesundhedsvidenskab-2022.pdf
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

Ad 2. Godkendelse af referat (30. marts) 
Referat blev godkendt.  
 
 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde (30. marts) 
Ingen opfølgningspunkter. 
 
Ad 4. Afklaring af behov for studieordningsrevisioner 
Studienævnet drøftede, om der er behov for revision af studieordninger på Idræt og FSV.  

- Vurdering af mulighed for gennemførelse af projektsamarbejde med private 
virksomheder/organisationer (FSV 2.+ 3. sem.). 
Studienævnet besluttede, at der skal justeres på læringsmål på 2. og evt. 3. semester projekt for at 
skærpe, at samarbejdet kan ske både med en privat og/eller offentlig 
samarbejdspartner/organisation.  
 

- Vurdering af inddragelse af læringsmål vedr. struktureret informationssøgning i relevante 
databaser til belysning af en konkret idrætsfaglige problemstilling (Idræt 2. sem. BA). 
Studienævnet besluttede, at der skal tilføjes et supplerende læringsmål (eventuelt et 
videnslæringsmål – fordele/ulemper ved at anvende….). 

 
- Vurdering af mulighed for fortsat gennemførelse af kurserne i Idrætssociologi og friluftsliv samt 

Biomekanik og svømmeaktiviteter (Idræt 1.+ 2. sem.).  
Dette er til orientering i forhold til, at det med faldende optag på idrætsuddannelsen har været 
problematisk at gennemføre visse undervisningselementer indenfor den gældende norm. 
Endvidere kan der imødeses yderligere nedsættelse af timenormen, hvilket kan få betydning for de 
aktiviteter, der kan gennemføres i kurser med teori/praksis koblinger på idræt bachelor.  
 

Studienævnet besluttede at gå videre med de 2 førstnævnte punkter og dermed revidere læringsmålene til 
godkendelse på studienævnsmødet ultimo september. 
 
 
Ad 5. Orientering om forsinkede studerende 
Hvert år gennemfører studienævnet proceduren, der har til hensigt at undersøge, om der er studerende, der 
er forsinket i deres uddannelse. Studienævnssekretæren har trukket lister over forsinkede studerende jf. 
procedure for vejledning af forsinkede studerende.  
 
I forårssemesteret gennemføres processen for studerende på 1. studieår (BA, KA), der er forsinkede med 
mere end 5 ECTS-point. I efterårssemesteret gennemføres processen for studerende på 3. semester samt 
senere semestre, der er forsinkede med mere end 5 ECTS-point.  
 
I den netop afsluttede proces har der været 5 studerende, der er forsinket med mere end 5 ECTS (og mindre 
end 15 ECTS) samt 2 studerende, der er forsinket med mere end 15 ECTS. Dog er der ikke sendt en mail med 
tilbud om vejledning, da årsagen til deres forsinkelser skyldes barsel, orlov, sygemelding mm. 
 
De studerende i studienævnet påpegede, at man som studerende modtager mange generelle mails fra 
studiet, hvilket kan medføre, at studerende overser mails, der ønsker at hjælpe dem i forbindelse med 
reeksamen. Studienævnssekretæren undersøger med studieleder/viceinstitutleder, om der i mailen omkring 

https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/991/991412_4.3.2-procedure-for-vejledning-af-forsinkede-studerende.pdf
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tilmelding til reeksamen kan oplyses om, at de studerende kan kontakte eksamensansvarlig for feedback på 
deres eksamensbesvarelse.  
Studievejledningen vil orientere om processen om forsinkede studerende, når de møder de studerende ved 
semesterstart (dog ikke på 1. semester bachelor).  
 
Opfølgning: 
Studienævnssekretæren undersøger med studieleder/viceinstitutleder, om der i mailen omkring tilmelding 
til reeksamen kan oplyses om, at de studerende kan kontakte eksamensansvarlig for feedback på deres 
eksamensbesvarelse. 
 
Ad 6. Planlægning af eksternt seminar 

Der blev nedsat en gruppe, som vil se på dagsorden (Jesper Franch, Charlotte Randeris Clausen). 
 
Foreløbig punkt: 

- Gennemførelse af digital undervisning samt inddragelse af digitale redskaber, der kan understøtte 
læringen i projekter og kurser. 

 
Forperson og næstforperson kontakter medlemmer af studienævnet for yderligere input. 
 
Dato for seminar: 13. oktober om formiddagen (9-13) inkl. frokost. 
 
Opfølgning: 
BLS indkalder alle i kalenderen. 
 
Ad 7. Meddelelser 

- Evaluering af studiestart: Det er fra DSUR besluttet, at studiestarten skal udføres efter en fælles 
AAU-model (central), hvor alle institutter gennemfører evaluering af studiestart efter en model, 
som SSH-fakultetet har anvendt i efteråret 2021 (både 1. semester BA og KA). Dette er en del af det 
nye kvalitetssikringssystem. 

- Semesterbeskrivelser: I øjeblikket bliver det på tværs af alle uddannelser på HST overvejet, om 
semesterbeskrivelser skal ensrettes. Der eksisterer i øjeblikket nogle forskelle, og det overvejes 
også, om semesterbeskrivelserne skal indtastes direkte i Moodle. For efteråret 2022 anvendes 
fortsat den hidtidige model for semesterbeskrivelserne. Semesterbeskrivelserne er fortsat en del af 
kvalitetssikringssystemet. 

- Proces for udpegning af ny studieleder: Prodekanen for uddannelse orienterer om, via mail til alle 
SUNDs medarbejdere (uge 16), at processen sættes i gang og opfordrer potentielle kandidater til at 
tilkendegive deres interesse via en kortfattet motivering, der fremsendes til studienævnet. 
Studienævn for Sundhed og Teknologi samt Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab 
anmodes om at indstille egnede kandidater til dekanen for den ledige funktion som studieleder for 
studienævnenes uddannelser (Sundhedsteknologi, KVT, Muskuloskeletal Fysioterapi, Master i 
Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, Idræt og FSV). Indstillingerne kan evt. 
koordineres mellem de to studienævn, men det er ikke et krav. 
Det er dekanen, der træffer den endelige beslutning om udpegningen. 

- Prodekanen informerede om udflytningen af kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab til 
Hjørring, på baggrund af regeringens tidligere beslutning om udflytning af uddannelser. I den 
forbindelse er det fakultetets tanke at skabe et SUND Campus i Hjørring. 
Fakultetet er i dialog med Regionshospitalet i Hjørring. Instituttet nedsætter en arbejdsgruppe med 
inddragelse af studienævnet og det faglige miljø omkring kandidatuddannelsen i 
folkesundhedsvidenskab.  
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Studienævnet er meget bekymret i forhold til uddannelsens levedygtighed ved en udflytning til 
Hjørring. Både optag af studerende samt fastholdelse af et fagligt forskningsmiljø vurderes 
vanskeligere ved en udflytning. 
Uddannelsen skal endvidere prækvalificeres, da uddannelsen skifter udbudssted fra Aalborg til 
Hjørring. Denne proces skal igangsættes snarest. 

- Tutorer: Antallet af tutorer tilknyttet rusperioden for idræt er blevet reduceret, da antallet af vores 
studerende er faldende. 

- Gigantium: Seminarrummet har fået nyt interiør i form af gruppeborde. Det skal undersøges, 
hvornår studiearbejdspladserne i fællesarealerne er etableret. 

Ad 8. Eventuelt 
Ingen punkter. 
 
Ad 9. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
 

 
Næste møde afholdes d. 30. maj kl. 12.30. 


