
 

 

 

 
 HE Studier  

Aarhus Universitet  

Vennelyst Boulevard 9  

8000 Aarhus C 

Tlf .: 87167414 

Fax: 86128316 

E-mail:  sun@au.dk 

health.au.dk/  

 

 

 

Dato: 3. oktober 2016 

Ref: dkjo 

 
 

Side 1/3 

AARHUS 

UNIVERSITET 

HEALTH 

Møde den: 3. oktober 2016, kl. 12.15 – 14.15 

Lokale 345, Dalgas Avenue  

Møde i studienævnet for Idræt 

 

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

Kjær  

 

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

Bjerregaard Kristensen, Ninna Fisker  

 

Deltagere Studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen 

Referat 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Studentersager 

Drøftelse og beslutning 

Sager til behandling:  

Ingen sager til behandling 

  

Behandlede sager siden sidste møde 

Bilag:  Behandlede sager siden sidste SN møde 

  Studienævnet kan stille spørgsmål til de konkrete sager på mødet. 

 

Taget til efterretning  

 

3. Forslag om vægtningen af karakter til medicinsk biokemi 

Det foretrækkes, at de 7 studerende, der årligt er plads til på kurset, vælges ud 

fra deres karakterer i de obligatoriske idrætskurser Menneskets Fysiologi og Ar-

bejds- og Træningsfysiolog. Det er på de kurser, studenterne vil have opnået for-

udsætningerne for at kunne følge Medicinsk Biokemi, og det er Kristian Vissings 

erfaring, at det er dem med de højeste karakterer fra de to kurser, der klarer sig 

bedst på Medicinsk Biokemi.  

Arbejds- og Træningsfysiologi er et større og mere avanceret kursus end Menne-

skets Fysiologi, så Kristian Vissing vil gerne have karaktererne vægtet 2:1 (ATF 

skal altså tælle dobbelt). 

Studienævnet bedes drøfte og beslutte hvorvidt det er et måde de studerendes 

udvælges på fremadrettet 

 



 

 

    

Side 2/3 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

HEALTH 

 

Studienævnet er enige i de faglige overvejelser. Derfor vil der fremover udvælges 

studerende efter nævnte principper. Hvis der skulle være to eller flere med sam-

me snit vil det være efter først til mølle.   

 

4. Skriv vedr. brug af kilder til større skriftlige opgaver (Stefans skriv) 

Bilag: Notat vedr- Referencer 

 

Der er et par rettelser, som Stefan Runge Rau retter til.  

Vigtigt at det fremgår at der er konsistens i måden man referere på. Samt at mål-

rette linkene, og indsætte link til eksamenssnyd-pjecen.  

Der er et ønske om at det også fremgår hvornår man referere.  

 

5. Nye AU regelsæt vedr. prøver og studieaktivitetskrav 

Aarhus Universitet har vedtaget en række nye regelsæt, der alle træder i kraft pr. 

1. september 2016. Studienævnet orienteres hermed om de væsentligste ændrin-

ger i de nye regelsæt. Alle regelsæt vedlægges som bilag. 

Bilag:  

Notat vedr. nye prøveregler og studieaktivitetsregler på AU 

AU regler studieaktivitetskrav 

Prøveregler 2016 

Tilsynsregler 2016 

REGLER OM BRUG AF COMPUTER VED PRØVER 2016 

 

Det er taget til efterretning 

 

6. Forslag til oplægsholdere på uddannelsesdag i 13.12.  

Hvert studienævn skal udvælge:  

 1 oplægsholder til at give et 5-minutters oplæg  
 2 personer til at lave og på dagen præsentere en poster  

Begge dele inden for temaet for dagen: Studenteraktiverende undervisning. 

Navne på oplægsholdere og posterejere samt titler på deres oplæg/poster bedes I 

sende til Merethe Haugaard inden 5. oktober. Frist for indsendelse af oplæg og 

poster er 1. december.  Fakultetet vil dog gerne tilbyde at betale for tryk af poster, 

og i så fald er fristen for fremsendelse af indhold hertil den 13. november.  

Bilag: Uddannelsesdag Health 2016_program til studieledere 

 

Malene Kjær er oplægsholder – med fokus på specifikke eksempler indenfor stu-

denteraktiverende undervisning. Rasmus Bysted (uddannelsesambassadør) pro-

ducere en poster hvor der er fokus på det generelle.   

Studerende (fra studienævnet) laver i samarbejde en poster, med fokus på stu-

denteraktiverendes undervisning fra ”oplevelses”-perspektivet. Altså fra de stude-

rendes vinkel. 
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7. Obligatoriske kurser og valgfagskurser til revision.  

Dokument til løbende indsamling af kurser. KRT opretter dette i samarbejde 

med studieadministrationen. Dokumentet skal indsamle og strukturere de ud-

viklingspotentialer og rettelser der må være på kursusplan. Men også på det 

strukturelle plan (progression, belastning, eksamensformer/bedømmelsen gene-

relt (kan vi få nye bedømmelsesmuligheder i spil mv. Nye undervisningsformer).  

 

Dels er det med henblik på at rette løbende de steder der er muligt. Men hensig-

ten vil også være at samle op på større studieordningsovervejelser.  

 

8. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 

Referer kort fra et dialogmøde i AU-regi hvor der var b.la. var fokus på 

kommunikationen mellem studienævnet og studerende.   

 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Stefan Rau er blevet kontaktet af en studerende mht. specialepladser. 

Der efterlyses flere pladser. Der er et lokale der er i bunden af bygningen 

hvor der evt. komme flere pladser. Det er i proces og der arbejdes på at 

oprette flere pladser.  

 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

Ny struktur i studievejledningen:  

BA-vejledere (Rasmus) der vejleder alle BA-uddannelser på HE.  

KA-vejledere (Nina). Der er nye træffetider tider på Dalgas Avenue: 

Hver anden mandag og hver anden fredag  

 

Derudover har studievejlederne holdt oplæg om 

- BA-uddannelsen: BA-projekter 

- KA-uddannelsen: Fremdriftsreformsoplæg 

 

Mentorordning: Der er et kommende oplæg i studieteknikker 31. okto-

ber 12.30-14.00. Der er et arbejde i gang med at få AU-library til at hol-

de et oplæg.  

Årsmøde i februar 

Studiepraktik i uge 43.   

 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

Husk der er valg til studienævn. Se siden www.au.dk/valg. Opstillings-

perioden løber fra 24. oktober til 4. november.   

 

 

9. Eventuelt  

Intet at bemærke 

http://www.au.dk/valg

