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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

Referat

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen, Sine Agergaard (afbud) og
Malene Kjær
Deltagere studerende: Thomas Munch(afbud), Stefan Runge Rau, Anna Helleberg
Grundt, Nina Sjørup
Deltagere AU Studier: Drude Katrine Jørgensen, Mia Schou

1.

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt, dog med rettelser: Pkt. 3 flyttes og er det sidste pkt. på dagsorden
Studentersager
Drøftelse og beslutning
Sager til behandling:
Sag 1: Ansøgning om ændret eksamensform på to kurser
Delvis imødekommet (KRT og DKJ håndterer det videre forløb)
Behandlede sager siden sidste møde
Bilag:
Eftersendes: Behandlede sager siden sidste SN møde
Studienævnet kan stille spørgsmål til de konkrete sager på mødet.
Studienævnet har ingen kommentarer

3.

Punkter fra studerende (behandles som sidste pkt. på dagsorden)
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
Studenterinput 1: Knagerække: DKJ skriver til AVS og AB.
Strømmen i auditoriet i kontakterne fungerer ikke. DKJ tager kontakt til AVS og
AB
Studenterinput 2: Studienævnets kommentarer: Det der efterlyses bør i et vist
omfang indeholdes i statistikkurset. Der kan ikke udvides med flere kurser. HS
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bærer den videre og spørger til indholdet. Att.: Efter mødet er forespørgslen blevet vendt i det faglige miljø, og det er opfattelsen at kurset indeholder de elementer det bør.
Studenterinput 3. Studienævnets kommentarer: Der er en række relevante kurser der er mulighed for at ansøge om både på instituttet (hos folkesundhedsvidenskabsuddannelsen), fakultetet og udenfor fakultetet. Idrætsuddannelsen kan
og skal ikke tilbyde alt. Anvendelsesorientering er der dog fokus på.
Studienævnet vil dog tage det op igen i forbindelse med en kommende studieordningsrevision.
Studenterinput 4: Studienævnets kommentarer: Der er en række faktuelle fejl i
efterspørgslen. Man kan godt tage ”Praktik som gymnasielærer” selvom man har
taget ”undervisning og formidling”
Erhvervsrettet projektforløb: 400 timers praktik er ikke korrekt. Det er arbejdsbelastningen hen over semesteret der er på 400 timer.
Det er vigtigt at det er tydligt i kursuskataloget om der er obligatorisk undervisning samt B-prøve. DKJ spørger de relevante VIP om de vil undersøge om der
skal rettes til i de nævnte kurser.
Udbuddet på de 5 ECTS kurser er meget sparsomt. Det tages op ved en senere
lejlighed.
Studenterinput 5: Tutorerne melder sig frivilligt til at deltage i optagelsesprøven.
Tutorerne bedes tage kontakt til Jens B.C.
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
Generelt: Der er overordnede stor trivsel på idrætsuddannelsen. Stressniveauet
er dog stadig højt, om end det er faldet en anelse fra sidste nedslag. Ikke mindst
set i forhold til de øvrige uddannelser på fakultetet.
Feedback: Stadig et ønske om ydereliger feedback, der er dog en fremgang. Det
er dog til stadig drøftelse både i VIP-gruppen og i studienævnet. Der er et ønske
om feedback i videst mulig omfang, under de ressourcer der er. Der er flere initiativer i gang.
Tidsforbrug på studiet: er klart mindre end de øvrige uddannelser på fakultetet.
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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 udarbejdelse 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
Studienævnets eventuelle kommentarer:
- MK: Bacheloruddannelsen er meget velplanlagt, særligt i forhold til konfrontationstimer. Dog kan det måske betyde, at de studerende som kandidatstuderende er knapt så rustede til den mere ”ensomme vandring på” kandidatstudiet både i forhold til konfrontationstimer samt studiemiljøet.
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6.

-

KRT: D-VIP/VIP ratio er i den lave ende. Men VIP dækningen er meget høj
da der er mange konfrontationstimer.
Der er hele tiden fokus på sikring af den forskningsbaserede undervisning.
Der har været flere initiativer i gang for at sikre dette

-

KRT: Undervisningsevaluering: Der har været en masse system-problemer,
der har frustreret VIP-delen. Dette har muligvis smittet af på de studerende.
Derudover spørges der til ”udbytte” (og ikke generel tilfredshed som tidligere): Det er meget vanskeligt for studerende at vurdere udbyttet i selve kurset.
Ofte vil udbyttet også vise sig senere hen.

-

Statusrapport 2016 (handleplan) gennemgås. Herefter præsenterer KRT
hvad studieleders beretning skal indeholde.

-

Statusmøde d. 13. juni. Studieleder skal inden denne dato forfatte en beretning med studienævnets input. Følgende handleplan for dette:
1. Juni 2017 rundsender studieleder et udkast til beretning til studienævnet.
Studienævnet skal kommentere særligt på Pkt. 5 og Pkt. 7.
Senest 5. juni 2017 kl 10.00. skal studienævnet returnere med kommentarer
til KRT. Senest kl. 15.00 samme dag rundsendes den endelige udgave til studienævnet med henblik på endelig godkendelse. D. 6. juni 2017 sendes beretningen til prodekanen.

Delegation af kompetencen til at træffe afgørelser i dispensationssager (Flyttes til mødet i juni)
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:
Bilag. 4 Delegation studienævn

7.

Vejledning for skriftlige opgaver (Flyttes til mødet i juni)
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.
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Bilag:
Bilag 5. A. Vejledning_for_skriftlige_opgavebesvarelser_pr._1.2.17
8.

Digital eksamen – opsamling på tidligere spørgsmål (Flyttes til mødet
i juni)
Bilag 6. Notat vedr. DE og anonyme eksamener

9. Gensidig orientering
a. Nyt fra studielederen
b. Nyt fra studienævnets medlemmer – Studienævnet på de sociale medier. Facebook: Der kommer et udkast
Videregående kystfrihedsliv. Eksamener lægger meget tæt. De bedes
henvende sig til studienævnet via mailen.
c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende
d. Nyt fra Studieadministrationen
10. Eventuelt

