
 

 

 

 
 HE Studier  

Aarhus Universitet  

Vennelyst Boulevard 9  

8000 Aarhus C 

Tlf. :  87167414 

Fax: 86128316 

E-mail :  sun@au.dk 

health.au.dk/  

 

 

 

Dato: 29. februar 2016 

Ref: dkjo  

 
 

Side 1/3 

AARHUS 

UNIVERSITET 
HEALTH 

Møde den: 29. februar 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, Nikolaj Hansen, Stefan Runge Rau, Anna 

Helleberg Grundt  

 

Observatører: Rasmus Bjerregaard, Nina Fisker  

 

Deltagere AU Studier: Drude Katrine Jørgensen  

 

 

 

 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Studentersager 

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. 

 

Studienævnet havde intet at bemærke 

 

3. Reviderede grænseværdier og EVU grænseværdier  

”Til studienævnene på Health.   

Til jeres orientering har fakultetsledelsen nu endeligt godkendt de vedhæftede 

grænseværdier for Healths uddannelser. I den forbindelse takkes studienævnene for 

input i høringsprocessen.” 

Bilag: Reviderede grænseværdier og EVU grænseværdier HE_godkendt_fakled 26. 

januar 2016 

 

Kristian Raun Thomsen repeterer hvordan de fælles grænseværdier er udarbejdet. 

Der spørges til hvordan konfrontationstimer udregnes. Studienævnet drøfter at det er 

væsentligt at sørge for at skemalægge når eksempelvis underviser laver vejledning i 



 

 

    

Side 2/3 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

HEALTH 

 

projektforløb. Således bør der være fokus på at antallet af ”gemte” konfrontationsti-

mer synliggøres.    

 

4. Kursusevalueringer efteråret 2015 

Bilag: Idræt_rapport_E2015 

 

Studienævnet påpeger at der desværre er en del kurser der ikke er evalueret elektro-

nisk via BB. Der er dog lavet enkelte egne, skriftlige evalueringer, som studieleder vil 

medtage til et kommende møde på opfordring. Elektronisk evaluering befinder sig i 

en brydningstid. Der har været indkøringsproblemer. Disse løser sig forhåbentligt. 

Der er et stort ønske om at evalueringerne skal besvares via BB. Og der automatisk 

generes ”svar nu” pop up. Bearbejdelsen af evalueringerne er ved at skifte hænder og 

der er en forventning om studienævnet bliver oplyst op hvordan det fremadrettet kø-

rer snarest muligt.   

 

5. Punkter fra studerende 

 

Vedr. referencer (Stefan Runge Rau):  

Det efterspørges at man i faggrupperne; BIT og SPOK, bliver enige om en måde 

at henvise på. Eventuelt ved at skrive nogle eksempler på portalen. 

 

VIP´ erne i studienævnet er tvivlsomme overfor om det er muligt at opnå fuld 

enighed om en bestemt referencemetode. Der er en holdning til, at der også en 

faglig mening med, som studerende, at tage ansvar for og forstå principperne bag 

det at referer en videnskabelig tekst. Henrik Sørensen påpeger at det væsentlig-

ste er at vide hvornår man bør refererer, ikke så meget hvilket system der bruges. 

Så længe der er konsistens. Det foreslås at der eventuelt deltager en underviser 

på det møde studievejlederne afholder vedr. BA-opgaverne.   

 

Drude Katrine Jørgensen undersøger på hvilke tilbud der er på AU, eks. sund-

hedsvidenskabelige bibliotek, statsbibliotek mv. og sørger for der linkes til disse 

tilbud på studieportalen. Derudover aftales det er der linkes mere tydeligt på 

studieportalen til studiemetro på den pind der omhandler.  

 

Der drages paralleller til studiemiljø. Signe Agergaard påpeger at det vil være re-

levant at pege de studerende ind på ”hvordan man er studerende”. SA betoner at 

det er væsentligt at fremme en aktiv studiekultur, samt at de studerende tager 

ejerskab over fagmiljøet. Det kunne være relevant at tage det op i studiegrupper-

ne/mentorgrupperne. Der drøftes om man kunne øge antallet af tværfaglige ar-

rangementer. Måske ved oprettelse at et fagligt udvalg der er er forankret hos de 

studerende 

  

6. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 
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Skandinavisk netværk for eliteidræt er igangsat.  

Status: Undervisningsdelen:  

Der er tre studerende der tager afsted i efteråret 2016. Der er holdt et 

oplæg i medarbejdergruppen.  

Status: På formidlingsdelen 

Der er senere på foråret en planlagt et seminar: d. 20 - 21. maj i Aarhus 

Temaet er endnu ikke helt på plads Status:  

På forskningsdelen er der pt. ikke nyt  

 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Intet at bemærke 

 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

Der er afholdt U-days med stor interesse fra kommende studerende.  

 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

Intet at bemærke 

 

7. Eventuelt  

 

Studienævnet havde intet at bemærke  

 

 


