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Møde den: 20. juni 2016, kl. 12.15 – 14.15 

Lokale 345, Dalgas Avenue 

Møde i studienævnet for Idræt 

 

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen (afbud), Sine Agergaard og 

Malene Kjær  

 

Deltagere studerende: Thomas Munch, Stefan Runge Rau, Anne Helleberg, Rasmus 

Bjerregaard Kristensen, Ninna Fisker (afbud)  

 

Deltagere AU Studier: Drude Katrine Jørgensen  

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Studentersager 

Sager til behandling: Ingen 

 

Behandlede sager siden sidste møde 

Bilag:  Behandlede sager siden sidste SN møde 

  Studienævnet kan stille spørgsmål til de konkrete sager på mødet. 

Kommer først med til august-møde 

 

Til efterretning  

 

3. Punkter fra studerende 

Bilag:  

Notat vedr- Referencer 

 

Studienævnet drøfter udkastet. Og godkender det med en række foreslag til rettelser. 

Stefan Rau retter udkastet til og sender det efterfølgende til KRT. KRT sætter det på 

dagsorden i relevante fora og overdrager det til studieadministrationen når det skal 

på studieportalen.  

 

4. Kurser til revision Foråret og efteråret 2017 

Bilag:  

Introduktion til kvalitative metoder i humanistisk og samfundsvidenskabelig 

idrætsforskning – Sine 

 

Godkendt af studienævnet 

 

Kulturteori og analyse Verner Møller 
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Nedsættelsen af timeantallet drøftes af studienævnet. KRT retter henvendelse til Ver-

ner Møller med henblik på at afklare om det er muligt at opnå samme læringsudbytte 

på 42 timer som på 54. Ændringerne godkendes af studienævnet.  

 

5. Aftagerpaneler 

Til drøftelse.  

Charlotte Ringsted (prodekan) ønsker kommentarer til principperne og beskrivelse af 

den lokale udfoldelse (ved det enkelte studie) af principper for aftagerpaneler.  

 

Bilag 

Aftagerpaneler brev fra charlotte 

Principper for aftagerpaneler_endelig til SLforum_lis 

 

Studienævnet drøfter om der skal være flere og andre kategorier man ønsker aftagere 

fra. Men har ikke for indeværende nogle kommentarer til principperne.  

 

6. Fremdrift II 

Efter indstilling fra HE Uddannelsesforum (tidligere Studielederforum) blev der på 

fakultetsledermødet d. 24. maj truffet beslutninger på tre områder i relation til im-

plementering af Fremdriftsreform II (som træder i kraft 1. september 2016): 

 

6.1 Maksimal studietid.  

Orientering ved studieleder.  

Bilag: 

Delegation maksimal studietid 

 

Studienævnet godkender delegationen  

 

6.2 Førsteårsprøven 

Det er besluttet, at førsteårsprøven på bacheloruddannelserne på Health fremover er 

lig med alle prøverne på pågældendes uddannelses 1. semester (30 ECTS). Reglerne 

vil gælde alle bachelorstuderende, som indskrives per 1. september og efterfølgende.  

Studienævnet bedes tage beslutningen til efterretning samt vurdere hvordan sam-

mensætningen af førsteårsprøvefagene vil kunne se ud i den nye studieordning. 

 

Bilag: 

Ændrede førsteårsprøveregler (Notat vedr. ændring af regler for førsteårsprøve) 

 

Til efterretning 

 

6.3 Progressionsregler  

På fakultetsledelsesmødet blev det ligeledes vedtaget, at progressionsregler ”vinder” 

over maksimal studietid, og at alle progressionsregler på uddannelserne fjernes, med 

mindre de bunder i et hensyn til patientsikkerhed.  
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Diskussion af nuværende studieordning ift. de nye principper for progressionsregler.  

 

Bilag: 

Progressionsregler i fremdrift II  

 

Til efterretning 

 

7. Eksamenssnyd ved ikke-individualiserede kandidatspecialer 

Orientering 

Bilag:  

Eksamenssnyd ved ikke-individualiserede kandidatspecialer 

 

Til efterretning  

 

8. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 

Medarbejder internat 9-10. juni: Orientering:  

Temaet: Uddannelseskvalitet: Overblik og indblik 

 

KRT har siddet i akkrediteringspanel i forbindelse med institutionsakkredi-

tering af Aarhus Universitet.  

 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Problemer med hærværk glasskår og søm. Henvendelse skal ske sig til Mar-

tin Hawkins eller Ask Vest.  

 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

Intet at bemærke  

 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

Intet at bemærke 

 

9. Eventuelt  

Intet at bemærke  


