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Møde den: 30. oktober 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 (afbud), Stefan Runge Rau, Anna Helleberg
Grundt, Nina Sjørup
Deltagere AU Studier: Drude Katrine Jørgensen (afbud), Helle Bønsøe (afbud),
Dorthe Lindvald (afbud), Mia Schou (referent)

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Studentersager
Drøftelse og beslutning
Sager til behandling:
Ingen sager
Behandlede sager siden sidste møde
Bilag:
Eftersendes: Behandlede sager siden sidste SN møde
Studienævnet kan stille spørgsmål til de konkrete sager på mødet.

Opfølgning på sag om UEFA kurser i udland. Hvordan har sagen forløbet og hvad er
grunden for at godkende kurset på kandidatniveau. SN har tidligere haft sagen oppe og
ønsker en opfølgning på afgørelsen.

3.

Punkter fra studerende
Bilag: Studenterforslag
Studenterparkering: de studerende er frustrerede over at blive frataget parkeringspladser. Det er et problem at studerende, der kommer langt fra (fx sygepleje
og masterstuderende) mister en ret til en parkeringsplads.
Forslaget har været i rådgivningsgruppen, og der går for meget administration i
tilbuddet, hvis der er for mange særregler.
SN ser positivt på at lave særregler for studerende, der kommer langt fra. Studieleder tager sagen op igen i rådgivningsgruppen. Det er dog vigtigt at pointere, at
parkeringspladserne primært er for medarbejdere og gæster udefra.
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Salatbar i kantine: Studieleder tager forespørgslen videre til rådgivningsgruppen.

4.

Kursusevaluering

Det er et stort problem med en meget lav svarprocent på mange kurser. Studieleder
sender en opfølgning på kursusevalueringer til kursusansvarlige med best practice fra
de tre kurser, der har en høj svarprocent.
BA:
Idrættens videnskabsteori: her skal der væres opmærksom på kontinuiteten i faget og
hvordan det formidles, så det er i øjenhøjde med de studerende.
Friluftsliv er ikke blevet evalueret. Kurser der ikke er blevet evalueret fremgår ikke af
listen med evaluerede kurser. Burde de fremgå?
KA:
Meget fine evalueringer.
HE studier har siden sidste studienævnsmøde undersøgt følgende spørgsmål for studienævnet:
•

Bliver kursusansvarlig gjort opmærksom ”bing, nu er der evalueringsrapport på dit kursus” eller er der meldt en fast dato ud med
at fra der kan det ses?
Den kursusansvarlige bliver (fra F18) gjort opmærksom på, at en evalueringsskabelon ligger klar på denne kursus. Den kursusansvarlige vælger selv en lukkedato på evalueringen if. med publiceringen, og denne dato skal ligge før sidste undervisningsgang. Inden næstsidste undervisningsgang skal den kursusansvarlige publicere evalueringen, således de studerende kan besvare den. På
sidste undervisningsgang skal den kursusansvarlige gennem resultatet med de
studerende. Altså burde den kursusansvarlige vide, at der ligger en færdig evalueringsrapport i BB på kurset 

•

Mit studienævn vil gerne vide: Hvis de ikke sørger for at offentliggøre evaluering til de studerende selv, bliver den så
automatisk frigjort på et tidspunkt?
Nej, vi foretager ikke nogen tvangspublicering på HE. I stedet for sender vi en
oversigt over publicering af slutkursusevalueringerne til studielederen inden,
at AU lukker for evalueringsskabelonen for det pågældende semester.

•

Og bliver de studerende der endnu ikke har evalueret gjort
opmærksom på i BB ”kom nu du mangler at evaluere”?
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De studerende modtager en mail med et link til evalueringen, når den er publiceret. Herefter modtager de en rykker 2 dage før evalueringen lukker. Vi kigger på interval og antallet af rykker-mails, således de studerende måske får det
et par gange.
Bilag:
F17 Bacheloruddannelsen i idræt uden kommentar
F17 Kandidatuddannelsen i idræt uden kommentar
F17 Studienævnet for Idræt

5.

Undervisningspriser på HEALTH
I anerkendelse af den store indsats fakultetets undervisere yder, har dekanatet
besluttet, at der fra 2018 og frem skal uddeles en række undervisningspriser på
Health. Prismodtagerne af de nye undervisningspriser skal vælges af de studerende på det pågældende studie.
Der er på fakultetet samlet afsat 30.000 kr. til dette tiltag. Konkret vil hvert studienævn på Health kunne disponere over 5.000 kr. til uddeling af pris.
Det vil være studienævnet, der tager stilling hvordan valgproceduren skal udformes og i hvilket forum uddelingen skal ske.
Fakultetets årlige uddannelsesdag som en mulighed.
Studieleder har fået mail om dette og bedes melde tilbage på denne
Referat:
De studerende i studienævnet udvælger kriterier, som underviserne skal vurderes
på og forestår efterfølgende afstemningen. De studerende står efterfølgende for
den endelige udvælgelse af årets underviser. Alle årgange kan stemme.
Til afklaring i forhold til overrækkelse af prisen: Er der en bestemt forventning til,
hvornår uddelingen af pengene skal ske?

6. Gensidig orientering
a.

Nyt fra studielederen
i. Uddannelsesdag d. 13. december: navne på oplægsholdere og
roll-ups: Rasmus Østergaard og Malene Kjær står med roll-ups.
Der er deadline for indlevering til roll-up d. 10. november. Kristian bidrager med roll-up med flowchart over erhvervsrettet
projektforløb.
b. Nyt fra studienævnets medlemmer
i. Der er valg til studienævnet d. 13. – 16. november.
c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende
d. Nyt fra Studieadministrationen

7. Eventuelt

