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Møde den: 30. august 2016, kl. 12.15 – 14.15 

Lokale 445, Dalgas Avenue (OBS ANDET LOKALE end normalt) 

Møde i studienævnet for Idræt 

 

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene 

Kjær  

 

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

Bjerregaard Kristensen 

 

Afbud: Ninna Fisker  

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes med ombytning af punkt 4 og 5.  

 

 

2. Studentersager 

Drøftelse og beslutning. 

 

Studienævnet vurderer, at der er tale om særlige omstændigheder, hvorfor an-

søgningen imødekommes og der gives dispensation til 4. prøveforsøg til speciale.  

Der gives tidsfrist på 3 måneder.  

 

Sager til behandling:  

Bilag: Sag 1_Sagsfremstilling vedr. dispensation til 4. prøveforsøg - med bilag 

 

Behandlede sager siden sidste møde 

Bilag:  Behandlede sager siden sidste SN møde 

 

Ingen spørgsmål til de konkrete sager behandlet mellem møderne. 

 

 

3. SN’s forslag til nyt aftagerpanel  

Drøftelse og beslutning 

 

Der er lavet en bruttoliste til potentielle kandidater til aftagerpanelet inddelt i 

forskellige kategorier (jf. bilag til punktet): Kommune, region, idrætsinstitutio-

ner, idrætsorganisationer, gymnasieskolen samt sundhed og forebyggelse. Der 

har været mulighed for at give forslag til den nuværende liste. I forslaget til pa-

nelmedlemmer er der lagt vægt både på den nuværende aftagersituation samt 

udviklingen ift. hvilke sektorer, der vil aftage uddannelsens kandidater fremad-

rettet.  
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Kategorien ”iværksætteri” har været foreslået, som selvstændig kategori.  Der fo-

reslås en øget vægtning af det private i aftagerpanelets sammensætning. Der ind-

sendes forslag til potentielle kandidater indenfor den private sektor, eventuelt 

med entreprenel vinkling. Der foreslås desuden dialog med Martin Hedahl og  

Jakob Søndergaard ift. input med iværksætter vinkling. Mulighed for yderligere 

kontakt i Team Danmark, Martin Elleberg. 

 

Der gøres desuden opmærksom på kommende alumnetræf som ramme for dia-

log med potentielle medlemmer af aftagerpanelet.  

 

Bilag: Aftagerpanel pr. 2016 

 

 

4. Opsamling fra statusmøde 2016 samt handleplan 

Drøftelse og beslutning.  

 

Op til statusmøde havde studienævnet og studielederen udarbejdet en beretning 

for uddannelsen, som dannede grundlag for statusmødet. Der foreligger referat 

samt en handleplan fra mødet, som studienævnet og studelederen fremadrettet 

skal arbejde ud fra.  

Indstilling: Studienævnet bedes drøfte indholdet og handleplanen med henblik 

på at beslutte, hvordan nævnet vil arbejde videre med fokuspunkterne. 

 

Det bemærkes, at flere punkter desuden er behandlet på internater og medarbej-

dermøder.  

 

Ad Struktur og forløb: Vedrørende AU’s politikker. Opmærksom på link til kur-

suskatalog. Der ønskes afklaring af krav og ønsker til kursusbeskrivelser. Studie-

administrationen indhenter yderligere oplysninger om de konkrete krav. Even-

telt sættes dette også på som punkt til studieformum.  

 

Ad. Struktur og forløb: Der følges op på implementeringen af dette. 

 

Ad. Studenteraktiverende undervisning: Dette er i gang, bl.a. via udforming af 

notat om dette. VIP’ere vil blive inddraget via de forskellige fora. Dette udsendes 

af Malene Kjær.  

 

Ad. Internationalisering: Der arbejdes indenfor tre hovedområde: det uddan-

nelsesmæssige, formidlingsmæssige og forskningsmæssige.  Dette i henhold til 

SNE 

 

Se desuden punkt 5.  
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Bilag: Idræt opsamling statusmøde 2016_endelig 

  

 

5. Orientering om medarbejderinternat i juni måned i Grenaa  

Bilag: Handelplan - vedr. medarbejderinternat i Grenaa 

 

Opdrag til internat var konkretiserbare elementer med tilhørende handleplan. 

Tre overordnede grupper: SPOK, BIT, PT.  

 

Der er særlig opmærksomhed på titler på flere kurser og tilrettelser af disse. Der 

er bestræbelser på at præcisere i kursernes indholdsbeskrivelse. Derudover arbej-

des der løbende på et dokument, hvor ændringer til kurser kan samles til efter-

følgende implementering til samlet ændring studieordning.  Som en del af dette 

skal der udarbejdes standarder, så ensartethed sikres. Et sådan dokument skal 

etableres – og være en fast del på SN-møder fremadrettet. 

 

Teamtikker behandlet.: Orientering mod arbejdsmarkedet, smartere vejledning, 

forskningsbaseret undervisning.   

 

 

6. Studiemiljøundersøgelse 2017 

Drøftelse 

Det indstilles at studienævnet vurderer de foreslåede spørgsmål til den kom-

mende studiemiljøundersøgelse under hensyntagen til undersøgelsens samspil 

med øvrige evalueringer på AU, herunder især undervisningsevaluering. Udkast 

til spørgsmål til studiemiljøundersøgelsen fremlægges til vurdering i studienævn 

og uddannelsesfora med henblik på at reducere omfanget af undersøgelsen til 

20-30 spørgsmål. 

 

Studienævnet havde følgende kommentarer:  

 Trivsel spg. 4 og 5 er gode, med ønske om uddybning: Som minimum præci-

sering af om det er det faglige eller sociale der menes. Desuden præcisering 

af forståelsen af ”studie”. Spg. 6 bliver derfor mindre relevant. Generelt vig-

tigt at præcisere hvilke overordnede dimensioner, som der spørges ind til, 

især hvis der tale om spørgsmål med lukkede svar.  

 Spg. 20 kan give uklarhed. Derfor foretrækkes spg. 18.  

 Spørgsmål ang. grupper kan give skævhed ved sammenligning på tværs af 

uddannelser, da der på Idræt er flere tværgående grupper, som ikke umid-

delbart defineres som læsegrupper.  

 Baggrundsspørgsmålene er upræcist og bør omformuleres.   

 Der foreslås pilotundersøgelse ift. spørgsmålsforståelse.  

 Feedback: Overlap i spg. 29 og 30 som forslås fjernet.  

 Feedback-begrebet fremstår som defineret især som student-VIP relation, 

selve begrebet ønskes præciseret.  
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 Ifm. spg. 25 og 26 ønskes foreslås fritekstfelt.  

 Definitionen af stressbegrebet ønskes præciseret.  

 Spg. 40 bør generelt formuleres som ”tænk tilbage på en typisk uge”.  

 Der gør desuden opmærksom på problematik ift. udsving i arbejdsindsats 

tæt på eksamen. Løsning kunne være, at der spørges indenfor kursusforløb.  

 Spg. 41 forslås fjernet.  

 

Studieadministrationen undersøger kriterierne for hvilke spørgsmål som indgår i 

datarapport.  

 

Bilag:  

Sagsfremstilling til studienævnenes vurdering af spørgeskema 

Udkast til Spørgeskema SMU2017 - TIL studienævn og uddannelsesfora 

20160303_Health spørgsmål 

  

 

7. Punkter fra studerende 

Bilag: 30.08.2016 - Punkter fra studerende til studienævnsmøde 

 

Der spørges om mulighed for læsepladser  i lokaler 537 og 551 A. Dette er blevet 

undersøgt, men er ikke umiddelbart muligt. 

 

Stefan Runge Rau følger op på det nuværende antal pladser i lokalerne 521, 525, 

526, som skulle være udvidet. 

  

 

8. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 

Pba. ønske om mere bredde i tilvalgsfag kan ”Friluftsaktiviteter og Kyst-

friluftsliv" nu følges af kandidat-/tilvalgsstuderende.  

 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

 

Der har været deltagelse i følgegrupper som har redesignet portal for 

gymnasieuddannelser. Input til dette kan meldes ind. 

 

Aarhus-klyngen har kontaktet studienævn for hjælp til svar på spørgs-

mål.   

 

Der har været afholdt halvårligt dialogmøde med dekan og prodekan. 

Der ønskes højere svarprocent til studiemiljøundersøgelsen. Desuden 

følges løbende op på de studerendes reaktion på fremdriftsreformen.   
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Ønske om bedre kontakt mellem studienævn(s studenterrepræsentan-

ter) og studerende.  

 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

 

Fremdriftsreformen fylder meget pt. i kommunikationsarbejdet.  

 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

Ny leder, Anna Bak, ansat som uddannelseschef på HE studier. 

 

9. Punkter til kommende møder 

       Politik for fordeling af læsepladser.   


