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Møde den: 21. august 2017, kl. 12.15 – 14.15

Lokale 345, Dalgas Avenue
Møde i studienævnet for Idræt
Møde i Studienævn for idræt

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen (afbud), 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, Mia Schou

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Studentersager
Drøftelse og beslutning
Sager til behandling:
Sag 1 Ansøgning om 4. prøveforsøg
Afvist på det forlæggende grundlag
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.

Statusrapport
I juni måned blev der afholdt statusmøde på HE’s respektive uddannelser.
Her drøftede studieleder, næstformand for studienævnet, institutleder og prodekanen for uddannelse status for uddannelserne og udarbejdede i fællesskab en
handleplan for det fremadrettede arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af
uddannelserne på baggrund af bl.a. studieleders beretning.
På baggrund af statusmødet er der udarbejdet en statusrapport for uddannelserne.
Studienævnet bedes orientere sig i rapporten og iværksætte eventuelle udviklingsinitiativer på baggrund af handleplanen.
Bilag: Statusrapport – idræt

Uddannelsesbetjening og
Vejledning (UDVEJ)
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8716 7414
Fax: +45 8715 0201
E-mail: health.studadm@au.dk
Web: health.medarbejdere.au.dk
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KONKRETE HANDLEPLANER AFTALT PÅ MØDET
Pkt. 1: Analyse af bagvedliggende grunde til frafaldet på KA. Analysen udføres i
forbindelse med selvevalueringsrapporten ved uddannelsesevaluering i E18. Formålet er at skærpe den faglige profil og binde erhvervskompetencer op på uddannelsen.
Studienævnet bliver orienteret når undersøgelsen foreligger
Der er allerede iværksat en række ting for at skærpe den faglige profil:
- Indskærpe hvordan en idrætskandidat ser ud (via information om uddannelsen).
- Etablering af alumnenetværk
- Netværkskatalog
- Etablering af Innovationslab
- Stærk kommunikation med aftagerpanelet (der i øvrigt også deltager i 5-årsevaluering
Pkt. 2. Plan for øget forskningsdækning op uddannelsen. Der skal kigges nærmere på fordelingen mellem DVIP og VIP, samt undersøges hvorvidt det er muligt
at justere fordelingen på de enkelte praktisk-teoretiske kurser (der trækker på
forskningsbaseret viden, metode, litteratur) så man imødekommer krav om større
forskningsdækning – herunder VIP engagement Institutledelsen laver økonomiske beregninger og fremlægger en plan for konvertering DVIP til VIP.
Der bliver kigget på om og evt. hvordan man kan skrue på dette.
MK påpeger at de praktisk-teoretiske kurser ofte benævnes praktiske kurser”. Der
ønskes fastholdt at der er tale om praktiske-teoretiske kurser.
Pkt. 3. Feedback: De studerende skal i højere grad gøres opmærksomme på at
bruge hinanden til feedback. CESU og uddannelsesambassadøren arbejder videre
med Rubrics.
MK arbejder videre på tiltag i samarbejde med KT
Opgradering af studiemiljø i feedback-optik: Der overvejes at gøre en større indsats på kandidatuddannelse. Vejledning (Mia Schou) tager det med til vejledningsmøde. Det kan overvejes om mentorordningen kan bruges i denne sammenhæng
Pkt. 4. Overveje at hæve kandidatoptaget til 90 studerende, samt undersøge muligheden for at benytte undervisningslokale i nabobygningerne på Dalgas Avenue.
Overvejelser og beregning kan med fordel indgå som led i pkt. 2 i handleplanen
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Der er en del udfordringer både i forhold til pladsmangel, samt manglende VIPdækning. Derudover vil man skulle revurdere optagelseskrav, der formentlig
skulle lempes, hvilket så ville have betydning for kvaliteten af kandidatuddannelsen.
Studienævnet forholder sig afventende.
Pkt. 5. Initiering af en intern drøftelse og afklaring på instituttet af hvordan man
vil lave internationalisering på uddannelsen i tæt samspil med forskningsmiljøet.
Vision/strategi og mulige scenarier skal præsenteres i en kort rapport.
Studienævnet tager det til efterretning

5.

BA-projekter.
Drøftelse af sidetal.
Bilag: Notat - Sammenligning af BA opgaver på de 4 universiteter
Studienævnet drøfter
For nu afventer studienævnet. Det tages op til overvejelse når der foretages en revision af bacheloruddannelsen

6. Gensidig orientering
-

-

a. Nyt fra studielederen
Doping-konference
Sportsummit-Aarhus: European network som (talentudvikling, dual-carrer)
b. Nyt fra studienævnets medlemmer
c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende
Mange spørgsmål da der har været en del forsinkelser på indskrivninger
Specialeseminar afholdes snart
Der kommer 3. semesters oplæg fra studievejledningen som noget nyt
Oplæg om studiekompetence
d. Nyt fra Studieadministrationen

7. Eventuelt
Kommende studienævnsmøder: Sidste mandag i måneden fra 14-16
DKJ indkalder til møder

