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Møde den: 27. januar 2015, kl. 11.00-12.00 

Lokale 345, Dalgas Avenue 

Møde i studienævnet for Idræt 

 

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Malene Kjær og Henrik Sø-

rensen 

 

Deltagere studerende: Erik Elgaard Mikkelsen, Thomas Munch og Nikolaj Hansen. 

 

Deltagere AU Studier: Drude Katrine Jørgensen og Jeppe Norskov Stokholm (refe-

rent) 

 

Observatører: Nadja Højgaard Nielsen, Kristian Arnfeldt Olsen og Rasmus Bjerre-

gaard 

 

Fraværende: Mikkel Lund (afbud) 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 3 udgik og vil blive behandlet på det kommende møde i studienævnet. 

Dagsordenen blev godkendt med denne ændring. 

 

2. Studentersager 

Intet til dette punkt. 

   

3. Godkendelse af B-prøve på kurset Numerisk Biomekanik 

Udgik jævnfør punkt 1. 

 

4. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studieleder 

Intet til dette punkt 

 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Intet til dette punkt 

 

c. Nyt fra studievejledningen  

Rasmus Bjerregaard er ansat som studenterstudievejleder pr. 1. februar 

i stedet for Nadja Højgaard Nielsen. 

 

Kristian Arnfeldt Olsen orienterede om, at der er afviklet et seminar for 

studerende, der skal skrive specialer. Specialeseminaret vil fremadrettet 

blive afviklet en gang pr. semester i april og november. 

Nadja Højgaard Nielsen orienterede om, at der vil blive afviklet et lig-

nende arrangement for studerende, der skal skrive bacheloropgave. 
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Studieleder Kristian Raun Thomsen og studievejledningen er tovholder 

på den fremadrettede planlægning af bachelor- og specialeseminarerne. 

 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

Drude Katrine Jørgensen orienterede om, at studienævnet på de kom-

mende møder i foråret blandt andet skal arbejde med emner relateret til 

fremdriftsreformen. 

 

5. Datoer for forårets møder  

Det blev vedtaget, at studienævnets kommende møder i forårssemesteret afvikles 

på følgende datoer: 

 25. februar, kl. 12.00 - 14.00 

 26. marts, kl. 12.00 - 14.00 

 30. april, kl. 12.00 - 14.00 

 28. maj, kl. 12.00 - 14.00 

 23. juni, kl. 12.00 - 14.00 

 

6. Eventuelt  

Der var et ønske fra de studerende i studienævnet om, at der blev etableret flere 

læsepladser. De pladser, der er etableret i efteråret, benyttes flittigt, og der er et 

ønske blandt de studerende om, at der etableres yderligere pladser.  

Der blev stillet forslag om, at pc’erne i PC-rummet på 5. sal blev fjernet, og at der 

i stedet etableres læsepladser her. Hertil blev der stillet forslag om, at sofaerne i 

eksisterende læsesalsrum på 3. sal bliver fjernet, og at der her etableres yderlige-

re læsepladser.  

Jeppe Norskov Stokholm undersøger via sektionsleder Ask Vest Christiansen, 

om ovenstående er en mulighed. 

 

 


