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Møde den: 27. marts 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:
Ingen
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
Bilag 1: Studenterforslag d. 27-03-2017

4.

Kursus-rettelser
Studienævnet bedes drøfte og vurdere hvorvidt studienævnet kan godkende kurser, samt rettelser i kurser:
Bacheloruddannelsen:
Epidemiologi og idrætsstatistik - ændringer til F18
Gymnastik og bevægelseskommunikation - ændringer til F18
Kropsbasis - ændringer til E17
Kulturteori og analyse-beskrivelse
Kandidatuddannelsen:
Sport og globalisering_2017
Træning og sundhed - kursusbeskrivelse E17
Erhvervsrettet projektforløb i idræt (revideret udgave marts 2017.)
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Praktik som gymnasielærer revison marts 2017
Kropskultur-beskrivelse
5.

Evaluering af kurser Efteråret 2016
Orientering ved studienævnsformanden/studieleder med fokus på
- Generel status på BA og KA, herunder grænseværdierne
- Gennemgang af de evaluerede kurser
- Opmærksomhedspunkter, som Studieleder skal gå videre med til kursusansvarlig
- De studerendes svarprocenter
Bilag:
E16 - Studienævnet for Idræt
Idræt BA datapakke (jf. side 9)
Idræt KA datapakke (jf. side 10)
Bacheloruddannelsen
E16 - Bacheloruddannelsen i idræt
E16 - Arbejds- og træningsfysiologi [345141U012]
E16 - Biomekanik [345141U006]
E16 - Boldbasis [345141U003]
E16 - Boldspil [345141U013]
E16 - Friluftsliv [345141U014]
E16 - Idræt og sundhed [345141U015]
E16 - Idrætspolitik [345141U027]
E16 - Idrætspædagogik [345141U004]
E16 - Kropsbasis [345141U002]
E16 - Kulturteori og -analyse [345141U028]
E16 - Præstationsoptimering [345141U029]
E16 - Videregående arbejds- og træningsfysiologi [345141U030]
Kandidatuddannelsen
E16 - Kandidatuddannelsen i idræt
E16 - Erhvervsrettet projektforløb i idræt [345142U017]
E16 - Krop, medicin og sundhed [345142U004]
E16 - Kropskultur [345142U005]
E16 - Sport og globalisering [345142U002]
E16 - Styrketræningens fysiologi [345142U022]
E16 - Træning og sundhed [345142U021]

6.

Delegation af kompetencen til at træffe afgørelser i dispensationssager
Til drøftelse og godkendelse:
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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:
Delegation studienævn
7.

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:
Vejledning_for_skriftlige_opgavebesvarelser_pr._1.2.17

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