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Møde den: 25. september 2017, kl. 12.00 – 14.00

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

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen, Sine Agergaard og Malene Kjær
Deltagere studerende: Thomas Munch, Stefan Runge Rau, Anna Helleberg Grundt
(var ikke til stede under behandling af sag 2), Nina Sjørup (var ikke til stede under behandling af sag 2)
Deltagere AU Studier: Drude Katrine Jørgensen, Helle Bønsøe, Dorthe Lindvald

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Studentersager
Drøftelse og beslutning
Sager til behandling:
Sag 1 Sag 1 Ansøgning om opdeling af eksamen i Atletik
Sagen imødekommes
Sag 2 Ansøgning om 4. prøveforsøg – revurdering
Sagen imødekommes
Behandlede sager siden sidste møde
Bilag:
Eftersendes: Behandlede sager siden sidste SN møde
Studienævnet kan stille spørgsmål til de konkrete sager på mødet.
Ingen kommentarer
Der spørges ind til procedurerne omkring startmeritter

3.

Punkter fra studerende
Ingen indkomne

4.

Møde med aftagerpanel
Opsamling
- Vedr. præsentation af idrætsuddannelsen: Måske kan studienævnet deltage
efter præsentationen af studiet.
- Det er problematisk at der er så få der deltager fra panelet. Det mister sin berettigelse hvis det er meget få der repræsenterer.

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

Tlf.: +45 8716 7414
Fax: +45 8715 2068
E-mail: health.studadm@au.dk
Web: health.medarbejdere.au.dk
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5.

Det var væsentligt at få de indspil fra gymnasiesektoren og det kommunale
niveau
Til fremtidige møder kunne man overveje: særlige tematikker, måske udfyldelse
af spørgeskemaer, deltagelse via video-konference. Det er vigtigt at finde en
måde at få aftagerne i spil på. Kunne man overveje at bruge folk der er tættere på?
Opfordre kraftigt til at de sender en kollega hvis der er afbud.

Uddannelsesdagen.
Formålet med uddannelsesdagen er at præsentere nogle af Healths mange gode
initiativer vedrørende udvikling af uddannelse og undervisningsformer – og bidrage til inspiration og erfaringsudveksling. I kan således med fordel vælge nogle
oplægsholdere og roll-ups ansvarlige, der præsentere nogle af de projekter I arbejder med i øjeblikket eller nogle initiativer I har god erfaring med og som kan
have relevans for resten af Health. CESU vil være behjælpelig med ideer til rollups præsentationer, som både studerende, ph.d.-studerende og undervisere kan
præsentere. For at gøre dagen så relevant og vedkommende som muligt har vi
brug for jeres og jeres studienævns hjælp.
Hvert studienævn skal udvælge:
• 1 oplægsholder til at give et 10-minutters oplæg (6 speedoplæg i alt)
• 2-4 personer til at lave og på dagen præsentere 2 roll-ups (12 roll-ups i alt).
Bilag: Program2017 uddannelsesdagen
Forslag:
- Port folie-udvikling i kropsbasis v. Malene – hvordan evaluere man og samler
op på teoretisk-praktiske kurser.
- Erhvervsrettet projektforløb flowchart – v. Kristian Og måske kunne én studerende i forlængelse af dette præsentere en roll-up
Fristen for indsendelse af poster/roll-ups 10. november 2017
Fristen for indsendelse af oplæg 1. december 2017
Punktet tages på næst komne studienævnsmøde

6.

Visionsdag
HE har i 2017 igangsat visionsproces for alle fakultetets uddannelser.
I den forbindelse vil afholdes en workshop på Sandbjerg Gods den 5. og 6. december 2017 for uddannelserne på Institut for Folkesundhed (IFS). Formålet med
workshoppen er at få input til, hvordan Institut for Folkesundhed bedst uddanner
sine dimittender til fremtidens behov inden for Folkesundhed.
Instituttets uddannelser er rettede mod forskellige erhverv inden for folkesundhed. Uddannelserne skal ikke kun bidrage til, at dimittenderne opnår de fornødne
her-og-nu kompetencer til at træde ind på arbejdsmarkedet. Dimittenderne skal
også kunne bidrage til kontinuerlig udvikling af faget, sundhedsteknologier og
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sektoren og kunne være på forkant med samfundets behov inden for folkesundhed. Det er fremtidsperspektivet, der er fokus for workshoppen.
Følgende inviteres til at deltage i workshoppen:
- Studienævnene på IFS
- Undervisere fra IFS
- Undervisningsambassadørerne på IFS
- Styregruppen for visions- og strategiprocessen
- Repræsentanter fra aftagere
- Kontaktpersoner fra Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU)
- Medarbejdere fra Health Kommunikation og Health Studier
På baggrund af drøftelser og input på workshoppen vil der blive formuleret en vision og et strategisk grundlag for uddannelserne, som vi forventer ligger klar i løbet af 2018. Herefter vil de 3 studienævn på instituttet, se på, hvorvidt der er brug
for at tilpasse uddannelserne.
Studienævnet bedes notere datoen. Der er aftagere i det nuværende aftagerpanel
der kunne være relevante at tage med.

7. Gensidig orientering
a.

Nyt fra studielederen
Kurset ”Nye trends” er ikke genoprettet af personalemæssige årsager.
Det betyder at der er kommet en del henvendelser vedr. manglende kurser på 5 ECTS. Studienævnet diskuterer hvorvidt man kan komme de
studerende der har haft en forventning. Der er mulighed for stadig at
søge ud af huset hvilket de studerende får besked om.
Der er på vej til at blive slået flere stillinger op på sektion for idræt

b. Nyt fra studienævnets medlemmer
-

Næstformandsmøde ved SR:
- Underviserpris til fakultet, hvilket på den enkelte uddannelse styres af SN. - Der er overvejelser om hvorvidt man skal teste flere gange i løbet af uddannelsen. Men det er stadig uklart om hvorvidt det test der skal bindes sammen
i én stor eksamen.
- Kursusevaluering: Hvordan håndteres arbejdet med højere svarprocenter på
evalueringer i studienævnet.
De studerendes Facebook-side: Kommer snart op at køre
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Vedr. kursusevaluering: Højere svarprocent: Studienævnets medlemmer ønsker svar på: Publiceres evaluering hvis undervisereren ikke gør det selv. Får
de studerende at vide hvis ikke de besvaret en evaluering?
c.

Nyt fra studievejledningen – fra studerende
God studiestart
Studiepraktik i uge 43

d. Nyt fra Studieadministrationen
Husk der er valg. Der er én uge til at opstille kandidater Opstillingsperioden 2017 løber fra den 23. oktober kl. 9.00 til den 27. oktober kl. 12.00.
Opstillingsskemaer findes på www.au.dk/valg. Der er en udførlig vejledning til udfyldning af opstillingslisten i forbindelse med skemaet, ligesom der altid er mulighed for at søge vejledning i valgreglerne

8. Eventuelt
Intet at bemærke

