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Møde den: 4. december 2017, kl. 12.00 – 14.00 
Lokale 345, Dalgas Avenue 
Møde i studienævnet for Idræt 
Møde i Studienævn for idræt 
 
Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen, Sine Agergaard og Ma-
lene Kjær  
Deltagere studerende: Thomas Munch, Stefan Runge Rau, Anna Helleberg Grundt, 
Nina Sjørup  
Deltagere AU Studier: Drude Katrine Jørgensen, Helle Bønsøe, Dorthe Lindvald 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Studentersager 

Drøftelse og beslutning 
Sager til behandling:   
Ingen sager 
 
Behandlede sager siden sidste møde 
Bilag:  Eftersendes: Behandlede sager siden sidste SN møde 

  Studienævnet kan stille spørgsmål til de konkrete sager på mødet. 
 
3. Opfølgning på godkendelse af UEFA kurset.  

Opfølgning på sag om UEFA kurser i udland. Hvordan har sagen forløbet og hvad 
er grunden for at godkende kurset på kandidatniveau. SN har tidligere haft sagen 
oppe og ønsker en opfølgning på afgørelsen. 

 
4. Opfølgning på valget 
 
5. Punkter fra studerende 

Forslag 1 
”Vi er rigtig mange der sidder i læsesalen på idræt om eftermiddagen og i vores 
hultimer, og syntes at tilbuddet er rigtig godt, men vi syntes at det er problema-
tisk at der er så lidt læsepladser i stillesalen. 
Det er ofte at man må løbe op til 3 sal efter forelæsning for at få en plads, og der-
for vil vi høre om det er muligt at få lavet flere stillepladser til at læse her på 
Idræt.” 
 

6. Årgangsstatistik 
Orientering v. studieleder 
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7. Speciale 
Studienævnet bedes drøfte hvorvidt det er muligt for kandidatstuderende på der 
er indskrevet på den ene linje kan skrive speciale inden for et emneområde der er 
inden for den anden linje. I studieordningen for kandidatuddannelsen står der 
ved begge specialer på begge spor:  
"Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale. Specialet er en større, selv-
stændig afhandling, der behandler en afgrænset problemstilling med tilknyt-
ning til sporets centrale fag. Specialet har et omfang på 30 ECTS.” 
Bilag: Henvendelse fra studerende om specialeskrivning  
 
 

8. Status på Undervisningspriser på HEALTH 
I anerkendelse af den store indsats fakultetets undervisere yder, har dekanatet 
besluttet, at der fra 2018 og frem skal uddeles en række undervisningspriser på 
Health. Prismodtagerne af de nye undervisningspriser skal vælges af de stude-
rende på det pågældende studie.  
Der er på fakultetet samlet afsat 30.000 kr. til dette tiltag. Konkret vil hvert stu-
dienævn på Health kunne disponere over 5.000 kr. til uddeling af pris. 
Det vil være studienævnet, der tager stilling hvordan valgproceduren skal udfor-
mes og i hvilket forum uddelingen skal ske. 
Fakultetets årlige uddannelsesdag som en mulighed. Prisen skal overrækkes in-
den udgangen af 2018 
Studieleder har fået mail om dette og bedes melde tilbage på denne 
 

9. Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen 
b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 
d. Nyt fra Studieadministrationen 

 
10. Eventuelt  
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