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Møde den: 25. september 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:   
 
Sag 1 Sag 1 Ansøgning om opdeling af eksamen i Atletik 
Sag 2 Ansøgning om 4. prøveforsøg – revurdering 
   
Behandlede sager siden sidste møde 
Bilag:  Eftersendes: Behandlede sager siden sidste SN møde 

  Studienævnet kan stille spørgsmål til de konkrete sager på mødet. 
  
3. Punkter fra studerende 

Ingen indkomne 
 

4. Møde med aftagerpanel 
Opsamling   
 

5. Uddannelsesdagen. 
Formålet med uddannelsesdagen er at præsentere nogle af Healths mange gode 
initiativer vedrørende udvikling af uddannelse og undervisningsformer – og bi-
drage til inspiration og erfaringsudveksling. I kan således med fordel vælge nogle 
oplægsholdere og roll-ups ansvarlige, der præsentere nogle af de projekter I ar-
bejder med i øjeblikket eller nogle initiativer I har god erfaring med og som kan 
have relevans for resten af Health. CESU vil være behjælpelig med ideer til roll-
ups præsentationer, som både studerende, ph.d.-studerende og undervisere kan 
præsentere. For at gøre dagen så relevant og vedkommende som muligt har vi 
brug for jeres og jeres studienævns hjælp. 
Hvert studienævn skal udvælge:  
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• 1 oplægsholder til at give et 10-minutters oplæg (6 speedoplæg i alt) 
• 2-4 personer til at lave og på dagen præsentere 2 roll-ups (12 roll-ups i alt). 
Bilag: Program2017 uddannelsesdagen 
 

6. Visionsdag (har endnu ikke fået besked fra Merethe) 
HE har i 2017 igangsat visionsproces for alle fakultetets uddannelser.  
I den forbindelse vil afholdes en workshop på Sandbjerg Gods den 5. og 6. decem-
ber 2017 for uddannelserne på Institut for Folkesundhed (IFS). Formålet med 
workshoppen er at få input til, hvordan Institut for Folkesundhed bedst uddanner 
sine dimittender til fremtidens behov inden for Folkesundhed. 
Instituttets uddannelser er rettede mod forskellige erhverv inden for folkesund-
hed. Uddannelserne skal ikke kun bidrage til, at dimittenderne opnår de fornødne 
her-og-nu kompetencer til at træde ind på arbejdsmarkedet. Dimittenderne skal 
også kunne bidrage til kontinuerlig udvikling af faget, sundhedsteknologier og 
sektoren og kunne være på forkant med samfundets behov inden for folkesund-
hed. Det er fremtidsperspektivet, der er fokus for workshoppen. 
Følgende inviteres til at deltage i workshoppen: 
- Studienævnene på IFS 
- Undervisere fra IFS 
- Undervisningsambassadørerne på IFS 
- Styregruppen for visions- og strategiprocessen 
- Repræsentanter fra aftagere 
- Kontaktpersoner fra Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) 
- Medarbejdere fra Health Kommunikation og Health Studier  
 
På baggrund af drøftelser og input på workshoppen vil der blive formuleret en vi-
sion og et strategisk grundlag for uddannelserne, som vi forventer ligger klar i lø-
bet af 2018. Herefter vil de 3 studienævn på instituttet, se på, hvorvidt der er brug 
for at tilpasse uddannelserne. 
 

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

 
8. Eventuelt  
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