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Referat

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen, Sine Agergaard og Malene
Kjær
Deltagere studerende: Thomas Munch, Anna Helleberg, Stefan Runge Rau, Nina
Sjørup Simonsen
Deltagere Studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen, Helle Bønsøe, Dorte
Lindvald

Dato: 20. januar 2017
Ref: dkjo

1.

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Studentersager
Drøftelse og beslutning
Sager til behandling:
Bilag:
Sag 1 - Ansøgning om forlænget tid til speciale - med bilag
Der ønskes en detaljeret udredning. Sagen afgøres i mailhøring
Sag 2 - Ansøgning om 4. prøveforsøg speciale - med bilag
Imødekommet
Sag 3 - Ansøgning om afmelding af eksamener, dispensation fra førsteårsprøvereglen, udsættelse af maximal studietid - med bilag
Imødekommet
Sag 4 - Ansøgning om afmelding af fag og prøver samt udsættelse af maximal
studietid - med bilag
Imødekommet
Behandlede sager siden sidste møde
Bilag:
Behandlede sager siden sidste SN møde

HE Studier
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C

Tlf.: 87167414
Fax: 86128316
E-mail: sun@au.dk
health.au.dk/
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Studienævnet kan stille spørgsmål til de konkrete sager på mødet.
Ingen kommentarer
3.

Health Uddannelsesrapport 2016 til orientering.
Uddannelsesrapporten samler op på arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling
af uddannelserne på Health i det forgangne år, ligesom den indeholder tværgående indsatsområder og handleplaner for det videre arbejde. Rapporten er udarbejdet med afsæt i de enkelte uddannelsers statusrapporter for 2016 og input fra
Health Uddannelsesforum, Akademisk Råd og Fakultetsledelsen. Rapporten er
godkendt af fakultetsledelsen, ligesom den er forelagt Udvalget for Uddannelse,
hvor den sammen uddannelsesrapporterne fra de øvrige fakulteter danner
grundlag for AUs samlede uddannelsesberetning.
Bilag:
Health Uddannelsesrapport 2016_Godkendt af fak.led_forelagt
UFU
Studienævnet tager rapporten til efterretning

4.

Orientering vedr. Årgangsstatistik
OBS! Årgangsstatistikken indeholder personfølsomme oplysninger og kan derfor ikke udleveres til studienævnet. De medbringes i stedet på studienævnsmødet, hvor studienævnet vil få mulighed for at stille spørgsmål hertil.
Studienævnet tager årgangsstatistikken til efterretning

5.

Rettelse til godkendelse i studienævn: Erhvervsrettet projektforløb
Der er et ønske om at der indskrives et forudsætningskrav ind i både forårs- og
efterårskurset (samt 15 ECTS og 20 ECTS kurset):
”Det er ikke muligt at afvikle projektforløbet i gymnasieskoleregi”.
Godkendes af studienævnet

6.

Punkter fra studerende
Bilag eftersendt: Punkter fra studerende til studienævnsmøde 23.01.2017
Forslag om faste studiegrupper i 1. kvartal i 1. semester
MK taler sammen med underviserne på boldbasis og undersøger om det er muligt.
Problemer med Alarmsystemet på Idrætsstudiet
Hvis det er et problem kontakt de blå mænd
Adgang til læsesal på Idrætsstudiet

Side 2/3

AARHUS
UNIVERSITET
HEALTH

Studienævnsformanden taler med sektionslederen med henblik på at der åbnes
op efter kl 16 til 20 på professorgangen for studerende med adgangskort
Problemer med Web-untis
Der skal rettes henvendelse til Dorthe Warthou hvis undervisningen skal rykkes.
Studienævnsformanden retter henvendelse til VIP-gruppen og præcisere at et er
den platform der skal benyttes.
7. Gensidig orientering
a. Nyt fra studielederen
Malene Kjær er stedfortræder for Kristian Raun Thomsen i de uger KRT
er fraværendeb. Nyt fra studienævnets medlemmer
Problemer med DE og anslag: Der er et stort ønske om at der automatisk genereres antallet af anslag da der er en fornemmelse af de studerende forsætligt, eller ved et uheld kommer til at skrive for mange anslag
En studerende spørger om et speciale skal anmeldes til datatilsynet.
DKJ: Der er en specialeudredning i gang på fakultetet hvor dette
spørgsmål afklares. Oplysningerne bliver placeret på studieportalen
En studerende spørger til hvilke hjælpemidler man må have med til BAopgave: ALT
Der er studerende der efterspørger at bachelor-seminaret lægger tidligere end det gør pt. Dorthe Lindvald tager ønsket med tilbage til studievejledningen som afholder seminaret.
c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende
d. Nyt fra Studieadministrationen
8. Eventuelt
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