
 

 

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 28. september 2021 

 

 

Til stede: 
Jesper Franch (JF)  
Pascal Madeleine (PM) 
Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Charlotte Overgaard (CO) indtil kl. 14.30 

Ikke til stede:  
Simon Österman Pedersen (SP) 
Cecilie Mathorne (CM) 
 

                                      
 
 
 
Observatører: Studieleder Mette Dencker Johansen (MDJ) indtil kl. 14.00, Mads Schultz Jensen fra 
studievejledningen (MSJ), Heidi Rothborg Ejlersen (HRE) deltog under punkt 4 
 
 
 
Referent: Berit Lund Sørensen (BLS)
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat (26. august) 
3. Opfølgning fra sidste møde (26. august) 
4. Godkendelse af principper for eksamens- og reeksamensplan F22 
5. Praksis for tildeling af ekstra tid til mundtlige eksamener med forberedelse 
6. Studienævnets holdning til at eksterne censorer deltager digitalt ved mundtlige prøver, herunder 

projekteksamener  
7. Forslag til læringsmål, nyt suppleringskursus på FSV 
8. Ønsker til rustur 2022 (Idræt BA) samt opstart af 1. semester kandidat 
9. Retningslinjer for antal anslag/ord i projektrapporter (på idrætsuddannelsen) 
10. Meddelelser 
11. Eventuelt 

 

 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

1. 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 (26. august) 
Referat blev godkendt. 

 
 

Ad 3. Opfølgning fra sidste møde 
 

• Kommunikationsplan for studerendes valg til studienævn. 
Studenterrepræsentant fra studienævn og studievejledning (evt. tutorer) samt VIP repræsentant fra 
studienævn afholder valginfo (5-10 min.) i tilknytning til anden planlagt undervisning med de 
relevante semestre primo oktober.  
CM og SP arbejder sammen med studievejlederne på at fastsætte datoer for disse møder om 
valginfo.  
  

• Orientering om optag på uddannelserne (fremmødte) 
Idræt 1. semester BA: 45 studerende 
Idræt 1. semester KA: 40 studerende 
Idrætsteknologi 1. semester KA: 14 studerende 
Folkesundhedsvidenskab 1. semester KA: 44 studerende 
 
BLS udarbejder løbende en oversigt over hvilken uddannelsesbaggrund de studerende har på FSV og 
Idræt KA. 
 

• Studieintensitet (slides) – bilag 
JF har udarbejdet slides til semesterkoordinatorer på Idræt til brug til semesterstart. 
 

• Semesterevaluering og valg til studienævn (slides) – bilag 
JF har udarbejdet slides til semesterkoordinator til brug til semesterstart. JF fremsender slides til CO. 
 

Ad 4. Godkendelse af principper for eksamens- og reeksamensplan F22 
HRE orienterede om de nuværende principper for eksamensplanlægningen i forår 2022. 

Afleveringsfrist på 5. semester KA to-fag (speciale) har ikke tidligere været fastlagt, men studienævnet 
godkendte hidtidig praksis med aflevering første hverdag i januar. 

Herefter blev principperne godkendt. 
 
 
Ad 5. Praksis for tildeling af ekstra tid til mundtlige eksamener med forberedelse 
Studerende med dokumenteret dysleksi har mulighed for at opnå ekstra tid i henhold til nedenstående 
retningslinjer: 
På baggrund af en individuel vurdering gives der typisk 25 % ekstra tid ved skriftlige eksamener og 50 % 
ekstra forberedelsestid ved mundtlige eksamener (eksamener hvor der er forberedelsestid). Der gives ikke 
ekstra tid til den mundtlige eksamination. Studerende, der tildeles ekstra forberedelsestid ved en mundtlig 
eksamen, må påregne, at de eksamineres sidst på dagen. 
Studerende kan rette henvendelse til studienævnet, hvis de ud over ovennævnte, har særlige behov. 
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Ad 6. Studienævnets holdning til at eksterne censorer deltager digitalt ved mundtlige prøver, herunder 
projekteksamener 
AAU har åbnet op for, at der er mulighed for at afvikle mundtlige prøver digitalt. Studienævnet skal drøfte, 
hvorvidt der er et ønske om, at censor deltager fysisk eller digitalt. 
 
CO påpegede, at fagmiljøet på Folkesundhedsvidenskab ønsker at afholde mundtlige eksamener med fysisk 
deltagelse af censor.  
Et samlet studienævn var enigt med CO om, at fysisk tilstedeværelse af ekstern censor ved mundtlige 
eksamener er klart at foretrække. Samspillet mellem censor, eksaminator og eksaminand er bedre ved fysisk 
tilstedeværelse, hvorfor eksamenskvaliteten vurderes at være bedst. 
 
Fordelen ved en digital tilstedeværelse af censor vil muligvis være, at det kan være nemmere at få allokeret 
censorer til de forskellige eksaminationsopgaver, da censor ikke skal bruge tid på rejseaktivitet til og fra 
Campus (evt. overnatning). Endvidere vil digital tilstedeværelse betyde en besparelse på transport og evt. 
overnatning i forbindelse med eksaminationen. 
 
Studienævnet er dermed klar over, at et fysisk fremmøde af censor har betydning for instituttets økonomi, 
hvorfor det kan overvejes, om der på enkelte semestre kan indføres, at censor deltager digitalt. 
 
 
Ad 7. Forslag til læringsmål, nyt suppleringskursus på FSV  
Fagmiljøet på Folkesundhedsvidenskab har udarbejdet nye læringsmål for det nye suppleringskursus i 
epidemiologi og statistik.  
 
Studienævnet godkendte læringsmålene, og BLS indfører dem i studieordningen senest d. 1.11. 
 
Opfølgning: 
BLS indfører nye læringsmål til studieordningen senest d. 1.11. 
 
 
Ad 8. Ønsker til rustur 2022 (Idræt BA) samt opstart af 1. semester kandidat 
Budgettet for 2022 er under udarbejdelse, og derfor har formændene for studienævnene været indkaldt til 
møde med Annemarie Nødgaard. 
Studievejledning og studienævn synes, at det har fungeret godt med en rustur med overnatning, som det var 
tilfældet i 2019 og tidligere år (før Covid-19). Rusinstruktører og studienævn har endnu ikke erfaringer med 
afholdelse af en rustur uden overnatning og uden Covid-restriktioner, som det vil være tilfældet i år. I 
efteråret 2020 blev der også afholdt et rusforløb uden overnatningstur. Evalueringen af dette forløb var ikke 
god, men det tilskrives primært de Covid-restriktioner, der satte stærke begrænsninger for det sociale 
samvær. 
Studienævnet afventer, at rusinstruktørerne har en foreløbig evaluering efter rusforløbet i 2021 (uge 43).  
 
Instituttet vil formentlig ikke kunne bevilge samme beløb til RUS-aktiviteter som før Covid-19 perioden. 
 
JF har endvidere anmodet om 50.000,-DKr til studiemiljø/trivselsaktiviteter ud over RUS aktiviteterne i 
efteråret 2022, primært med henblik på kandidatuddannelserne. 
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Opfølgning: 
JF tager det med på opsamlingsmøde om budget for 2022. 
 

Ad 9. Retningslinjer for antal anslag/ord i projektrapporter (på idrætsuddannelsen) 
LDØ gennemgik oplægget, og herefter godkendte studienævnet nedenstående anbefalinger.  

  
Semester  1 stud.  2-3 stud. 4-5 stud. 6 og flere stud. 
1.-4.        70 sider  80 sider  
5.        70 sider  80 sider  
6. (Bachelorprojekt; 
20 ECTS)  

   60 sider  80 sider     

1. KA     Artikel + 30 sider  Artikel + 50 sider     
2. KA     50 sider  70 sider     
3. KA (30 ECTS)  60 sider  70 sider  80 sider     
Speciale  
(30 ECTS)  

60 sider  80 sider        

   
Antal sider er normalsider (2400 tegn med mellemrum) men uden forside, referencelister, bilag etc.  
NB: De studerende SKAL på den officielle side anføre antal tegn inkl. mellemrum.  
 
Opfølgning: 
Studienævnssekretæren udsender ovenstående til semesterkoordinatorer i god tid inden semesterstart.  
 
Ovenstående vejledende norm for sideantal i projektrapport skal offentliggøres på Moodle i alle 
semesterrum på idrætsuddannelsen. Dette er gældende fra F 2022. 
 
Hvordan kan vi ændre dokumentet fra at være vejledende til at være retningsgivende, dvs. at det vil få 
konsekvenser, hvis antal sidetal ikke overholdes? Kan `antal anslag´ evt. kontrolleres ved upload til digital 
eksamen? 

 
Ad 10. Meddelelser 
 

• Opslag vedr. beskikkelse til censorkorpset for Idræt 
• Opslag vedr. beskikkelse til censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede 

uddannelser 
• Reduktion af normer for undervisning – bilag 

Fra februar 2022 reduceres rekvisitionsnormen for vejledning af projektmoduler. Det betyder, at 
normen ændres fra 1 time/ECTS/studerende til 0,8 time/ECTS/studerende. Dette kommer til at 
gælde for projektvejledninger på alle HST’s uddannelser – uanset størrelsen af grupper og 
projekter.  

• Trivselspuljer i efteråret 2021 
Der er en ekstraordinær mulighed for økonomisk støtte til afvikling af sociale arrangementer på alle 
semestre på uddannelserne under SUND i 2021. Formålet er at understøtte ekstraordinære 
arrangementer, der kan bidrage til et studiemiljø med høj grad af trivsel og social 
sammenhængskraft blandt de studerende. 

 
 
Ad 11. Eventuelt 
Intet at bemærke. 
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Ad 12. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
Eksamensklage i forbindelse med eksamen i modulet ”Sundhedsøkonomi og prioritering”, 2. semester, 
kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. 
https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/#270986 

Studienævnet har modtaget 2 dispensationsansøgninger om henholdsvis et 4. og 5. eksamensforsøg i 
Psykologi og coaching i teori og praksis på 4. semester & Motivation til vedvarende fysisk aktivitet på 5. 
semester på bacheloruddannelsen i Idræt. 
 
Et enigt studienævn besluttede at give den studerende et afslag på begge dispensationsansøgninger, da der 
ikke foreligger nye særlige omstændigheder. 

 

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

https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/klagevejledning/#270986

