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Møde den: 8. maj 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, Mia Schou

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Studentersager
Drøftelse og beslutning
Sager til behandling:
Sag 1: Ansøgning om ændret eksamensform på to kurser
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.A. Forslag fra studerende 08.05.2017
Studenterinput-Bilag-1. B
Studenterinput-Bilag-1. C
Studenterinput-Bilag-1. D
Studenterinput-Bilag-1. E

4.

Studiemiljøundersøgelsen
Til orientering
Studiemiljøundersøgelsen er nu offentliggjort. Den kan tilgås via dette link:
http://www.au.dk/studiemiljo/rapporter-2017/
Bilag. 2. A. HE_idræt.docx
Bilag 2. B. SMU2017. Rapport nr. 8. Uddannelsesrapporter for HE

5.

Statusmøde – datapakker
I juni afholdes statusmøde for idræt, hvor studieleder, næstformanden for studienævnet, og institutleder mødes med prodekanen for uddannelse for at drøfte
status for uddannelserne mhp identifikation af opmærksomhedspunkter og ud-
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arbejdelse af handleplaner for det fremadrettede arbejde med kvalitetssikring og
-udvikling af uddannelserne.
Forud for statusmødet skal studieleder udarbejde en beretning, hvor følgende
temaer berøres:
Siden sidst,
Gennemgang af uddannelsen i relation til de fem delpolitikker i AUs kvalitetspolitik,
Evt. uddannelsesnært tema,
Refleksion over det fælles tema – Visions- og strategiarbejdet – herunder
karriereklar,
Helhedsperspektiv.
Som noget nyt skal hhv. undervisere og studerende i studienævnet skriftligt
kommentere beretningen inden den fremsendes til deltagerne for statusmødet.
Beretningen skal fremsendes senest en uge før statusmødet.
På baggrund af statusmødet udarbejdes en statusrapport for uddannelserne, som
forelægges studienævnet på det første studienævnsmøde efter sommerferien.
Det indstilles, at
Studienævnet drøfter bilagsmaterialet mhp at komme med input til studieleders beretning.
Studienævnet aftaler proces for hvornår og hvordan hhv. undervisere og
studerende i studienævnet kommenterer beretningen.
Bilag:
Bilag 3.A. 2015-02-11_Kvalitetsarbejde_paa_Aarhus_Universitet (1)
AU’s kvalitetspolitik http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/1067/
Bilag 3. B 20170420_Retningslinje årlig status
Bilag 3.C. Statusrapport 2016 idræt
Bilag 3.D. Idræt_BA-datapakke_samlet
Bilag 3.E Idræt_KA_datapakke_samlet
Bilag 3.F. Studieleders skabelon beretning 2017
6.

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.
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Bilag:
Bilag. 4 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:
Bilag 5. A. Vejledning_for_skriftlige_opgavebesvarelser_pr._1.2.17

8.

Digital eksamen – opsamling på tidligere spørgsmål
Bilag 6. Notat edr. DE og anonyme eksamener

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

