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Møde den: 12. juni 2017, kl. 12.15 – 14.15
Lokale 345, Dalgas Avenue
Møde i studienævnet for Idræt
Møde i Studienævn for idræt

Dagsorden

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen, Sine Agergaard og Malene
Kjær
Deltagere studerende: Thomas Munch, Stefan Runge Rau, Anna Helleberg Grundt,
Nina Sjørup
Deltagere AU Studier: Drude Katrine Jørgensen, Helle Bønsøe, Dorthe Lindvald

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Studentersager
Drøftelse og beslutning
Sager til behandling:
Sag 1 Ansøgning om dispensation fra studieaktivitetskravet, til udsættelse af
maksimale studietid og den automatiske tilmelding til specialet
Sag 2 Forhåndsgodkendelse af fag på University of Lausanne - med bilag
Behandlede sager siden sidste møde
Bilag:
Eftersendes: Behandlede sager siden sidste SN møde
Studienævnet kan stille spørgsmål til de konkrete sager på mødet.

3.

Punkter fra studerende
Ingen indkomne

4.

Bachelorfag på kandidatuddannelsen
Drøftelse af hvorvidt det er muligt at få merit for kurser på bachelorniveau på
kandidatuddannelsen.

5.

Årsrapport for studievejledningerne på AU
I studievejledningerne på tværs af AU, samles der hvert år op på, hvor mange og
hvilke studenterhenvendelser der indløber. Data skal b.la. fortælle noget om udviklingen, samt mønstre i, hvordan og hvornår studerende søger studievejledning. Det skal nævnes, at indsamlingen af data sker på baggrund af, at studievejledere efter endt vejledning udfylder en survey. Det samlede antal henvendelser
formodes at være højere end det fremgår i rapporten.
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En ny tilføjelse i år er afsnittet om kollektiv vejledning, som for første år er forsøgt registreret.
Bilag 5: VEST_årsrapport_2016
6.

Opfølgning på de kvalitative kommentarer fra studiemiljøundersøgelsen 2017
Studiemiljøundersøgelsen foretages hvert 3. år og har formål er at give et klart
billede af trivslen på Aarhus Universitet overordnet, men endnu vigtigere på de
enkelte studier og fag, hvor der er mulighed for at gøre noget, hvis der er behov
for det. De kvalitative kommentarer fra studiemiljøundersøgelsen 2017 er nu tilgængelige og kan findes i kondenseret form i vedhæftede notat. Notatet er opdelt
i henholdsvis det fysiske og det psykiske studiemiljø.
Kommentarerne der fremlægges kommer fra studerende, som eksplicit har accepteret, at deres kommentarer må videregives til det studienævn, som tilhører
deres uddannelse. Det er derfor vigtigt, at kommentarerne bliver behandlet under hensyntagen til de studerendes anonymitet, og at notatet behandles med fortrolighed i studienævnet
Bilag:

7.

6.1 Notat kvalitative kommentarer fra SMU_Idræt
6.2 SMU2017._Uddannelsesrapporter_for_HE
6.3 SMU 2017 HE_idræt.docx

Delegation af kompetencen til at træffe afgørelser i dispensationssager
Til drøftelse og godkendelse:
Der er i studienævnet på Idræt flere områder hvor der allerede er en praksis for,
hvordan der træffes afgørelser i forskellige typer sager. Ved nogle sagstyper er
det studienævnsformanden, der træffer afgørelse og i sager med præcedens træffes der administrativt afgørelse. Afgørelseskompetencen er dog på flere områder
ikke formelt uddelegeret fra studienævnet til studienævnsformand/administrationen, hvorfor der i vedlagte bilag indstilles til, at studienævnet uddelegerer kompetencen inden for de nævnte områder.
Bilag. 7 Delegation studienævn

8.

Vejledning for skriftlige opgaver
Studienævnet har tidligere efterspurgt en vejleding til skriftlige opgaver. Bilaget
stammer fra nogle af HE´ s andre uddannelser, hvor visse ting ikke er relevante
for idræts-uddannelsen. Studienævnet bedes dog drøfte bilaget med henblik på
at tage stilling til om lignende ting kan gøre sig gældende for skriftlige opgaver
op idræt.
Bilag 8. 1. Vejledning_for_skriftlige_opgavebesvarelser_pr._1.2.17
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Bilag 8.2 Guidelines ifm vejledning af skriftlige opgaver på det humanistisksamfundsvidenskabelige spor
9.

Digital eksamen – opsamling på tidligere spørgsmål
Bilag 9. Notat vedr. DE og anonyme eksamener

10. Gensidig orientering
a. Nyt fra studielederen
b. Nyt fra studienævnets medlemmer
c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende
d. Nyt fra Studieadministrationen
11. Eventuelt
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