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Studienævnsmøde. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat 

Godkendelse af referat fra det konstituerende møde. Studieleder infor-

merede om det konstituerende møde, hvor ingen af de studerende deltog. 

Studieleder opfordrede til, at alle studienævnsrepræsentanterne fremad-

rettet møder op, eller melder afbud hvis man er forhindret. 

 

 

3. Studienævnssager 

Sager til behandling: 

a) Ansøgning om dispensation til at påbegynde 3. studieår på Bachelor-

uddannelsen, trods ikke alle 1.års fag er bestået. 

 

Ansøgningen imødekommes for at undgå studietidsforlængelse. 

Ansøger har ikke haft mulighed for at tage Boldspil 1 og Boldspil 2 på 

grund af flytning fra Aalborg Universitet. Det er dog en forudsætning 

at ansøger tager faget (nu Boldspil) næste gang det udbydes. 

 

b) Ansøgning om dispensation til ændring af fagpakke på kandidatud-

dannelsen i Idræt. 

 

Den studerende bedes fremsende yderligere dokumentation. Herun-

der en beskrivelse af den samlede fagpakke. Ansøger bedes derfor ek-
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splicitere sine ønsker om valgfag på Idræt så der sikres en faglig 

sammenhæng. Ansøgningen afgøres efterfølgende.  

 

c) Ansøgning om merit for fag på Metropol 

 

Der gives afslag på det fremsendte grundlag. Der kan ske en genbe-

handling af ansøgningen ved fremsendelse af dokumentation i form 

af undervisningsomfang, censurform samt litteratur (mængde pen-

sum).  

 

d) Principiel diskussion vedr. sagsfremstilling 

 

Studienævnet vil blive forelagt en større sags mængde for at kunne 

danne præcedensafgørelser, med henblik på den videre sagsbehand-

ling. Der ytres ønske om anbefalede fagsammensætninger. 

 

 

4. De studerendes rolle i studienævnet 

De studerende opfordres til at vælge en næstformand iblandt sig, på 

trods af at gruppen af studentermedlemmer ikke er stemmeberettiget i 

denne periode. 

 

 

5. Forslag til ændring af eksamensform i kurset undervisning og  

Formidling 

Studieleder meddeler om ny eksamensform. Kursusbeskrivelsen som den 

forelægger, er gældende og accepteres i Studienævnet. 

 

6. Køreplan for justeringer af kurserne i E12 og F13 og relatio-

nerne til studieordningerne, herunder studienævnets rolle. 

Studieleder indhenter ønsker om ændringer hos de kursus ansvarlige. 

Ændringer til kursusbeskrivelser godkendes på næste Studienævnsmøde 

den 15. marts.  

 

7. Møderække for det kommende år. 

Møderækken godkendes. Mødetidspunktet er for studienævnsmøderne 

fastsættes til kl. 13-15. 

 

8. Eventuelt 

Diskussion af om evalueringerne fungerer og hvis de ikke gør, skal det under-

søges, hvordan de kan komme til at fungere. Der ønskes en yderligere diskus-

sion af evalueringernes fokus m.v. i Studienævnet. Studieleder følger op på 

denne del, herunder hvem der er ansvarlig for at indsamle evalueringerne og 

få dem lagt på nettet (it ansvarlig). 
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På næste møde: 

Kurser og studieordningsændring 

Evaluering af kvarter 2 

Mailsystem, studieadministrationen undersøger hos SUN IT, hvornår medar-

bejdere og studerende flyttes over på SUN server? 

 

Studiemiljø: 

 

De studerende påpegede, at der ikke er varmt vand, og derfor svært at tage 

bad efter træning. Der er arbejdes på sagen fra kontorets side. 

 

Rengøringsproblemer (nyt rengøringsselskab) gør rent nogle uhensigtsmæs-

sige tider, der for de studerende kan virke forstyrrende. 

 

Der blev stillet spørgsmål om det er muligt at tage et bachelorfag på kandi-

datuddannelsen, på et andet institut. Det er kun muligt, hvis der er et særligt 

fagligt argument for det. Hvis man evt. mangler noget indledende, for efter-

følgende at opnå et fag på kandidat niveau. 

 

 

 

 

 

 

 


