
 

 

Referat af studienævnsmøde torsdag den 22. juni 2021 

Mødet afholdes via MS Teams 

 

Til stede: 
Jesper Franch (JF)  
Pascal Madeleine (PM) 

Ikke til stede:  
Lars Domino Østergaard (LDØ) – med afbud 
Simon Österman Pedersen (SP) – uden afbud

Charlotte Overgaard (CO) 
Cecilie Mathorne (CM)  
                                      
 
 
 
 
Observatører: Studieleder Mette Dencker Johansen (MDJ) deltog fra kl. 12.50, Mads Schultz Jensen (MSJ) 
fra studievejledningen 
 
 
 
Referent: Berit Lund Sørensen (BLS)
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat (20. maj) 
3. Opfølgning fra sidste møde 
4. Opfølgning på behandling af semesterbeskrivelser for E21 
5. Gruppedannelsespolitik  
6. Høring om valgdata 2021 SUND  
7. Udvælgelseskriterier for optagelse på kandidatuddannelsen i Idræt  
8. Udvælgelseskriterier for optagelse på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab 
9. Godkendelse af forretningsorden  
10. Forhåndsgodkendelse af valgfag på Idræt KA (ny studieordning) 
11. Meddelelser 
12. Eventuelt 

 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

13. Merit, dispensationer og klager  
 
Links: semesterbeskrivelser, semestergruppemødereferater, 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 (22. april) 
Referat blev godkendt. 
 

 
Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 
 

• Forslag til handlingstiltag på baggrund af lukning af Idrætsteknologi. 
Der er indkaldt til et møde d. 24. juni med fagmiljøet, MDJ, JF og formanden for studienævn for 
sundhed og teknologi. Der er d. 31. maj 2021 endvidere udsendt garanti til nuværende og 
kommende studerende om, at al undervisning afholdes med normal normering. 
 

• Fakultetet har iværksat en aftagerundersøgelse med henblik på at vurdere kompetencebehov og 
jobmuligheder for kandidatuddannelserne i MedIS, Idræt og FSV. 
Vejlederne på kandidatprojekter er blevet bedt om at indberette projekter med eksterne 
samarbejdspartnere til instituttet. Formanden for studienævnet har vurderet, at kvaliteten af 
datamaterialet ikke er validt, hvorfor disse oplysninger ikke er videresendt til konsulentfirmaet. 
De første data omkring kandidaternes ansættelsesområder er blevet præsenteret mundtligt ved et 
møde med konsulentfirmaet. 
Studienævnet ønsker en afklaring af, hvordan barsel ved uddannelsesafslutning tæller i opgørelsen i 
forhold til ledighed. Derudover ønskes også en vurdering af forskellen i ledighed på tværs af 
landsdele. Disse forhold skal i særdeleshed belyses ved fremtidig indsendelse af 
studienævnsrapporter. 

 
• Planlægning af suppleringsundervisning for FSV fra 2022. 

Der er indkaldt til et møde d. 20. august med CO, CM, HB, JFR og MDJ samt repræsentanter fra 
optagelseskontoret.  
 

• Forhåndsgodkendelse af valgfag på Idræt KA (ny studieordning) på hjemmesiden 
https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/idraet/fagligt-indhold/ 

 

Ad 4. Opfølgning på behandling af semesterbeskrivelser for E21 
Semesterbeskrivelsen for FSV 3. semester blev ikke godkendt på seneste møde og skal derfor genbehandles. 
Semesterkoordinator arbejder på at få de sidste detaljer omkring eksamensformen på plads sammen med 
kursusansvarlig for kurset ´sundhedsøkonomisk evaluering og analyse indenfor folkesundhedsvidenskab´. 
 

Opfølgning: 
Semesterkoordinator er i dialog med kursusansvarlig i forhold til eksamensformen. Når 
semesterbeskrivelsen er klar, sendes den rundt til godkendelse hos studienævnets medlemmer. 
 

Ad 5. Gruppedannelsespolitik 
Jf. en ændring i Fællesbestemmelserne er politik for gruppedannelse ikke længere studienævnets ansvar, 
men er nu overgået til studieleder. MDJ ønskede studienævnets input til overvejelser, der skal med, når der 
udarbejdes ny politik for gruppedannelse. Studienævnets medlemmer drøftede tanker og eventuelle ideer til 
ændringer og videregav dem til MDJ. Nedenstående punkter er væsentlige emner, der blev berørt i 
drøftelsen. 

https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/idraet/fagligt-indhold/
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• Fordele og ulemper ved administrative grupper, herunder placering på relevante semestre. 
• Gruppedannelsespolitikken skal være overordnet og ikke i detaljer, så det giver semesterkoordinator 

stor frihed til at organisere gruppedannelsen. 
• Gruppedannelsen er en proces, som med fordel kan styres ved at inddrage en eller flere facilitatorer. 
• Politikken kan suppleres med nogle eksempler på, hvordan semesterkoordinator kan styre en 

gruppedannelsesproces. 
• Antal studerende pr. gruppe på hvert semester kan genovervejes.  

De nuværende normer er formentlig fremkommet på baggrund af pædagogiske og 
ressourcemæssige forhold. I lyset af den fremtidige dimensionering på uddannelserne kan det derfor 
overvejes, om gruppestørrelserne skal revurderes. 

 
  
Opfølgning:  
MDJ tog omfangsrige noter og vil arbejde videre med en opdatering af politikken og drøfte det med 
formændene for studienævnene. Efterfølgende vil det blive bragt tilbage til kommentering i studienævnet 
på et senere møde.  
 

Ad 6. Høring om valgdata 2021 SUND 
Den 30. september 2021 udskrives ordinært valg for studerende til akademiske råd, institutråd, studienævn 
og ph.d.-studerende til ph.d.-udvalg. Afstemningen forventes afholdt ultimo november med tiltrædelse for 
de valgte kandidater i organerne pr. 1. februar 2022. 

Studienævnet skal beslutte, om der er fri repræsentation i forhold til de uddannelsesretninger, der er 
repræsenteret i studienævnet. Alternativet er, at der afsættes et vist antal pladser til hver 
uddannelsesretning. 
 
Studienævnet skal udarbejde en kommunikationsplan, der indeholder plan for mail og endnu vigtigere en 
plan for møder med de studerende på forskellige årgange (herunder inddragelse af semesterkoordinatorer). 
 
Et enigt studienævn ønsker, at der afsættes 2 pladser til idrætsuddannelserne (idræt BA og KA samt 
idrætsteknologi KA) og 2 pladser til folkesundhedsvidenskab. 
 
Opfølgning: 
JF og BLS udarbejder en kommunikationsplan. 
BLS informerer valgsekretariatet via Pernille Lykkegaard og indretter repræsentationsændringer, hvor det er 
nødvendigt. 
 
 
Ad 7. Udvælgelseskriterier for optagelse på kandidatuddannelsen i Idræt 
Det er en ny situation, at der er dimensionering af kandidatuddannelsen i idræt, og derfor skal der 
fastlægges vurderingskriterier for de ansøgere, der ikke er retskravsbachelorer. Udvælgelseskriterierne vil 
gælde for optaget 2022. CM og JF har, på baggrunde af møde med PM, LDØ og Sine Agergaard, udarbejdet 
et forslag, som blev præsenteret på mødet. Forslaget blev efterfølgende diskuteret i studienævnet. Det var 
studienævnets holdning, at kriterierne skulle være relativt løst beskrevet – forstået på den måde, at 
kriterierne ikke skal afskrække potentielle ansøgere for at søge om optagelse.  
Det skal fremgå, at uddannelsen er en fuldtidsuddannelse. 
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Det skal også overvejes, om der skal være skriftlig dokumentation for de kriterier, der anvendes i 
vurderingen. Såfremt der er flere ligestillede kriterier, skal det klart fremgå, om det er ”enten/eller” eller 
”både/og”, der er gældende for kriterierne. 
 
Opfølgning: 
JF arbejder videre med dokumentet på baggrund af studienævnets kommentarer, og punktet kommer med 
på næste studienævnsmøde. 
 
 
Ad 8. Udvælgelseskriterier for optagelse på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab 
Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab har haft adgangsbegrænsning i flere år, og derfor eksisterer 
der allerede vurderingskriterier. Alle ansøgere til uddannelsen er dog hidtil blevet optaget. Med den 
skærpede dimensionering skal vi overveje, om de nuværende vurderingskriterier fortsat er relevante.  
Studienævnet vurderede, at de nuværende udvælgelseskriterier er passende. Det skal undersøges, om det 
kan fremgå, at der i optagelsen også tages hensyn til at opnå en bred studentersammensætning bestående 
af repræsentation af mange professionsbachelorretninger. 

 
Opfølgning:  
BLS undersøger med optagelseskontoret, om vi må sammensætte studenteroptaget ud fra en bred 
repræsentation af professionsfagligheder. 
CO gennemser de nuværende vurderingskriterier på hjemmesiden, efter møde afholdt med JF d. 24. juni 
2021. 
 
 
Ad 9. Godkendelse af forretningsorden 
Strategi og kvalitet har udfærdiget nye generelle retningslinjer for universitetets råd og nævn. Derfor skal 
studienævnets forretningsorden modificeres i henhold til de nye generelle retningslinjer. 
Studieadministrationen har lavet en første gennemgang af de 3 studienævns forretningsordener for at 
ensrette teksten på tværs af studienævnene.  

Studienævnet skal vurdere, om der skal være yderligere tilpasninger af forretningsordenen. 
Forretningsordenen blev godkendt med en justering af § 20, således at ordlyden er som nedenstående: 

§ 20. Studienævnet kan bemyndige studienævnsformanden til at træffe afgørelse i eller at udtale sig om de 
under studienævnet hørende sager, herunder behandling af merit og dispensationer, opfølgning af 
klagesager over undervisningen. 
Studienævnet kan endvidere bemyndige studienævnsformanden eller andre medlemmer af studienævnet til 
at udtale sig om sager af betydning for uddannelse og undervisning, og at drøfte forhold om uddannelse og 
undervisning, som rektor, dekanen eller studielederen forelægger. Studienævnsformanden eller det 
pågældende medlem af studienævnet meddeler studienævnet om afgørelser og udtalelser. 

Opfølgning:  
BLS indsætter ændringerne i forretningsordenen. 
 
 
Ad 10. Godkendelse af valgfag på MSK Fys (præstationsfremmende træning) 
Studienævnet har modtaget en ansøgning fra kommende studerende på kandidatuddannelsen i idræt om at 
få godkendt et kursus på Muskuloskeletal Fysioterapi – præstationsfremmende træning. Formanden for 
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studienævnet har været i kontakt med kursusansvarlig samt formanden for studienævn for sundhed og 
teknologi. Begge er positive i forhold til at tilbyde kurset som valgkursus for idrætsstuderende. 
Kursusansvarlig har vurderet, at der ikke er overlap med øvrige kurser på kandidatuddannelsen i idræt. 
Studienævnet godkendte valgfaget. 

Opfølgning: 
BLS tilføjer valgfaget på hjemmesiden over valgmuligheder. 

 
 
Ad 11. Meddelelser 
 

• Studenterrepræsentant til institutrådet. Studienævnet er blevet kontaktet af institutrådet i forhold 
til, at en idrætsstuderende forlader institutrådet pga. færdiggjort uddannelse. Det har ikke været 
muligt for institutrådet at finde en suppleant, hvorfor studienævnet er blevet bedt om at hjælpe 
med at finde en mulig kandidat. Ved semesterstart vil vi bede semesterkoordinatorerne på Idræt 3. 
og 5. semester bachelor og 1. semester kandidat samt FSV 1. semester orientere om muligheden 
for at blive medlem af institutrådet. 

• PM og studienævnet har fra enkelte studerende på bacheloruddannelsen i idræt modtaget 
oplysninger om, at de vil udmelde sig af uddannelsen på baggrund af, at de ikke har mulighed for at 
fortsætte på en teknologisk orienteret kandidatuddannelse. JF har på samme baggrund udfærdiget 
et støttebrev, som en studerende ønskede i forbindelse med optagelse på en teknisk orienteret 
bacheloruddannelse på AU.  

 
Ad 12. Eventuelt 

• LDØ har forespurgt, om der skal sættes begrænsninger for antal anslag/ord i projektrapporter (på 
idrætsuddannelsen). Punktet bringes til beslutning på et kommende studienævnsmøde. 

• MSJ spurgte, om han kan få lov at deltage i det lukkede punkt i hans rolle som studievejleder.  
Studienævnet var enige i, at det er OK, og det er endvidere muligt i henhold til den nye 
forretningsorden for studienævnet. 

• CO har modtaget en forespørgsel om ”Erasmus internship” fra 2 græske medicinstuderende med 
interesse for folkesundhedsvidenskab. Det er vanskeligt at modtaget Erasmus studerende som 
indgår i vores uddannelser, da alle uddannelser gennemføres på dansk. Vejledere kan modtage 
Erasmus studerende, hvis de finder det formålstjenesteligt, og de også kan medvirke til en social 
integrering af de studerende. Der kommer ikke en økonomisk eller timemæssig kompensation med 
ved at modtage Erasmus studerende. 

 
Ad 13. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
Studienævnet har behandlet sager vedrørende dispensationer om udsættelse af 1. prøveforsøg til 
reeksamensperioden. Endvidere er der behandlet en ansøgning om et 4. eksamensforsøg. 

 

Næste møde afholdes fysisk d. 26. august kl. 12.30. 


