
 

 

 

 

Uddannelsesbetjening og 

Vejledning (UDVEJ)  

Aarhus Universitet  

Vennelyst Boulevard 9 

8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8716 7414 

E-mail:  health.medarbejdere.au.dk 

Web: health.medarbejdere.au.dk  

 

Dagsorden 
 

Eline Skjøttgaard 

Lorentzen 

 

Dato: 6. november 2018 

Ref: esl  

 

Side 1/3 

AARHUS 

UNIVERSITET 

HEALTH 

 
Mødedato: 15. november 2018 
Mødested: 3410-345 
Mødeemne: Studienævnsmøde idræt  
 
Deltagere:  

VIP: Kristian Raun Thomsen, Rasmus Østergaard, Malene Kjær, Henrik Sørensen 

 

Studerende: Nina Sjørup Simonsen,  

 
HE Studier: Helle Bønsøe, Dorthe Lindvald Pedersen og Eline Skjøttgaard Lorentzen 
 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Studentersager 

2.1 Sager til behandling  

 

Bilag: sag 1 

 sag 2 

 

2.2 Sager siden sidst  

Orientering om sager afgjort administrativt eller af studienævnsformand mel-

lem studienævnsmøderne.  

 

Bilag: Sager siden sidst  

 

3. Beslutning: Ekstra tid til ammende ved skriftlige stedprøver  

Indførelsen af digital eksamen har ændret forudsætningerne for styring af tildelt 

ekstra tid til skriftlige stedprøver til ammende mødre. Studienævnet bedes i lyset 

af dette beslutte, om praksis vedr. tildeling af ekstra tid til eksamen til ammende 

skal bibeholdes eller ændres.   

 

Se sagsfremstilling i bilag.  

 

Bilag: Sagsfremstilling: Ekstra tid til ammende ved skriftlige stedprøver  

 

4. Drøftelse: Studieordningsrevision  

På det seneste studienævnsmøde traf studienævnet beslutning om, at revidere 

studieordningerne. På dette møde er hensigten derfor at på begynde dette ar-

bejde.  

 

Det indstilles derfor, at studienævnet på dette møde.   
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o Drøfter tentativ projektplan præsenteret af KRT, herunder foreløbig 

skitse for idrætsseminaret d. 29.11-30.11, møde med aftagerpanelet d. 

15.1, projektgruppe og projektgruppeseminar ultimo januar og det vi-

dere arbejde frem mod sommeren 2019. 

- Beslutter sammensætningen af projektgruppen til arbejdet med studieord-

ningsrevisionen.  

- Med afsæt i oplægget og de nuværende studieordninger kommer med anbefa-

linger til de skitserede fokusområder for idrætsseminaret ultimo november. 

Hvad er det ønsket at få ud af seminaret i forhold til det videre arbejde med 

studieordningerne?   

 

5. Beslutning: Kursusevaluering forår 2018 

Kursusevalueringerne fra forårssemesteret 2018 foreligger nu.  

 

Det indstilles,  

- at studienævnet drøfter kursusevalueringerne af forårets kurser, med henblik 

på at identificere, om der er problemer eller bekymringspunkter.  

- at studienævnet træffer beslutning om, hvorvidt der skal værksættes tiltag og i 

givet fald hvilke.  

 

BEMÆRK at rapporterne er til internt brug og ikke videredistribueres, da de kan 

indeholde personfølsom data.  

 

Bilag:  Kursusevalueringsrapport BA  

 Kursusevalueringsrapport KA  

 Kommentar fra underviser 

 

6. Høring: Forenkling af censornormer samt brugen af ekstern censur 

på Health 

Se sagsfremstilling i bilaget: Forenkling af censornormer samt brugen af ekstern 

censur på Health 

 

Bilag:  Forenkling af censornormer samt brugen af ekstern censur på Health 

Forslag til nye censornormer. 

Sammenligning mellem eksisterende og foreslåede normer pr. eksamens-

type.  

Sammenligning mellem eksisterende og foreslåede normer pr. uddannelse. 

 

 

7. Drøftelse: Studiestartsevaluering  

Der foreligger nu rapporter for evalueringen af studiestart på både bachelor- og 

kandidatuddannelsen.  

Det indstilles, at  
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- Studienævnet drøfter studiestartsevalueringsrapporterne med henblik på at 

identificere, om noget i studiestarten med fordel kunne være anderledes.  

 

Bilag:  Studiestartsevaluering Bacheloruddannelsen i Idræt, Sommer 2018 

 Studiestartsevaluering Kandidatuddannelsen i Idræt, Sommer 2018 

 

 

8. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

i. Malene Kjær orienterer om nyligt afholdt studiekompetencedag 

for studerende på første semester.  

c. Nyt fra HE Studier 

 

9. Eventuelt 

 

 


