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Møde den: 9. maj 2016, kl. 12.15 – 14.15 

Lokale 345, Dalgas Avenue 

Møde i studienævnet for Idræt 

 

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen, Sine Agergaard (fraværen-

de) og Malene Kjær  

 

Deltagere studerende: Thomas Munch, Nikolaj Hansen, Stefan Runge Rau, Rasmus 

Bjerregaard Kristensen  

 

Fra Studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. Lisette Prins fra Studievejledningen kommer og fortæller om pkt. 4 og 

5, derfor er de punkter flyttet frem til starten af mødet.  

 

Punkt 4. Evaluering af mentorordning skydes til næste møde da bilaget ikke kan 

åbnes.  

 

2. Studentersager 

Sager til behandling 

Bilag:  

Sag 1_Sagsfremstilling vedr. dispensation til særlige prøvevilkår 

Sag 1_ Bilag 1 Lægeerklæring 

 

Delvis imødekommet  

 

Behandlede sager siden sidste møde 

Bilag:  Behandlede sager siden sidste SN møde 

  Studienævnet kan stille spørgsmål til de konkrete sager på mødet. 

 

3. Statusmøde - datapakker 

Til drøftelse.  

Studieleder ønsker sparring og eventuelle indspark til det årlige statusmøde, og der-

med den kommende beretning. Studienævnet bedes drøfte studieleders udkast til be-

retning 

 

Bilag:    

Retningslinje årlig status endelig 25. februar 2016 

Opsummering statusmøde for idræt 

Idræt Dagsorden statusmøde 2016 

Idræt BA datapakke 
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Idræt KA datapakke 

Studieleders udkast til beretning  

 

KRT fortæller ganske kort om statusmøder. Herefter gennemgås beretningen.   

 

4. Evaluering af mentorordning og ”Bedre match-arrangementet” 

Til orientering  

Bilag:  

Evaluering mentees Idræt E15 

Notat evaluering mentorordning idræt og FSV 

Rapport_Bedre match på bacheloruddannelsen i Idræt 

 

Lisette Prins gæster studienævnet.  

Vurdering af evaluering: Det er gået generelt godt. Tiltaget fortsætter igen i kommen-

de semester, dog med lidt smårettelser. Det er tiltænkt at skærpe fokusset på de mere 

”hårde” studieteknikker.   

 

Mht. temaer og indhold: Vigtigt at der er fokus og nogenlunde faste rammer, men dog 

med plads til at mentees kan komme med diverse spørgsmål/bekymringer. Meget 

vigtigt at forventningsafstemme.   

 

5. Trivsel og studiekompetencer  

Vejlednings-båndet søgte og fik sidste år midler til arbejdet med trivsel og studie-

kompetencer. Der er lanceret en hjemmeside trivsel.au.dk, hvor studerende løben-

de kan finde inspiration og værktøjer til håndtering af studiemæssige udfordringer 

som fx. læsegruppearbejde, stresshåndtering, studieplanlægning mv. Værktøjerne vil 

løbende blive anvendt i diverse kollektive vejledningsarrangementer og workshops. 

VEST håber at alle VIP, som STUD, vil være med til at udbrede kendskabet, der hvor 

I færdes. 

 

Til efterretning 

 

6. Punkter fra studerende 

Bilag: 09.05.2016 - Punkter fra studerende til studienævnsmøde 

DKJ sender forespørgslen videre til de relevante  

 

7. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 

Kort orientering om kandidatansøgninger og BA-tilvalg  

 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Dialogmøde mellem dekan og studerende: Mødet havde meget fokus på 

erhvervsrettet uddannelse og fokus på trivsel.  
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c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

Intet at berette 

Nikolaj stopper fra Juni 2016. Studienævnet takker for indsatsen    

 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

 

Planlægning af efterårets møder : Første møde mandag d. 29. august 

2016 12.00-14.00 og fremadrettet et møde ca. mellem 4-6 ugers mellem-

rum 

 

 

8. Eventuelt 

Intet at bemærke  


