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Møde den: 27. februar 2017, kl. 12.15 – 14.15 

Lokale 345, Dalgas Avenue 

Møde i studienævnet for Idræt 

Møde i Studienævn for idræt 

 

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

Kjær  

Deltagere studerende: Thomas Munch, Stefan Runge Rau, Anna Helleberg Grundt, 

Nina Sjørup  

Deltagere AU Studier: Drude Katrine Jørgensen, Helle Bønsøe, Dorthe Lindvald 

Dagsorden 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Studentersager 

Drøftelse og beslutning 

Sager til behandling:  

 

Bilag:  

Sag 1 Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for bachelorprojektet - 

med bilag 

 

Sags 2 Ansøgning om 4. prøveforsøg 

 

Sag 3 Ansøgning om 4. prøveforsøg 

 

Behandlede sager siden sidste møde 

Bilag:  Eftersendes: Behandlede sager siden sidste SN møde 

  Studienævnet kan stille spørgsmål til de konkrete sager på mødet. 

 

 

3. Evaluering af digital eksamen 

Studienævnet bedes drøfte vinterens erfaringer med digital eksamen 

 

4. Etablering af brugerpanel på HEALTH 

Bilag: Etablering af brugerpanel på health studienævn 

 

5. Til drøftelse og evt. beslutning: Studiestartsprøve (20 min) 

Eksamensbekendtgørelsen §16 åbner mulighed for at indføre studiestartsprøver 

på bacheloruddannelser. HE traf i forbindelse med implementering af Fremdrift 
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I beslutning om, at der ikke bruges studiestartsprøver på fakultetets uddannel-

ser.  

På de 3 andre hovedområder har man indført prøven i forskellige modeller og 

har nu de første erfaringer. På årets statusmøder har match in været et fokusom-

råde på flere uddannelser, og på bagrund heraf orienteres studienævnet om 

rammer og erfaringer med studiestartsprøver. 

Studienævnet bedes tage stilling, hvorvidt idrætsuddannelsen på AU vil kunne 

drage nytte af en eventuel studiestartsprøve, og i givet fald hvordan modellen 

herfor kunne se ud. 

Bilag:  

Drøftelse af etablering af Studiestartsprøver på Health 

Notat_Studiestartsprøve på bacheloruddannelsen 

eksamensbekendtgørelsen 

 

6. Institutvalg 2017 

Der skal afholdes valg til institutfora i foråret 2017. Fakultetssekretariatet har 

udarbejdet en tidsplan for valgprocessen med afholdelse af selve valget d. 18-19 

maj.  Der kommer mere information senere. 

I efteråret 2017 er studerende på valg til bestyrelsen, studienævn, akademisk råd 

og Ph.d. udvalg. VIP er på valg til studienævn og Ph.d.-udvalg. 

Bilag: institutvalgF2017 

 

7. Oversigt over nye regler som følge af Fremdrift II 

Vedlagte skema , samt notat giver en oversigt over relevante emner og paragraf-

fer med ændringer i de nye (2016) bekendtgørelser vedr. Fremdrift II.  

Oversigten var på Health Uddannelsesforum i december, og går nu ligeledes til 

studienævnene. 

Bilag:  

Angående nye bekendtgørelser som følge af Fremdrift II - skema oversigt 

Vedr. oversigt over nye regler - Fremdrift II 

 

8. Punkter fra studerende 

Bilag: Punkter fra studerende 27-02-2017 

 

9. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

 

10. Eventuelt  


