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Møde den: 20. august 2018, kl. 12.00 – 14.00 
Lokale 345, Dalgas Avenue 
Møde i Studienævn for Idræt 
 
Deltagere:  
VIP: Studieleder og studienævnsformand Kristian Raun Thomsen, Rasmus Øster-
gaard Nielsen, Malene Kjær, Henrik Sørensen 
 
Studerende: Thomas Munch, Nina Sjørup Simonsen,  
 
HE Studier: Eline Skjøttgaard Lorentzen.   
 
Afbud: Helle Bønsøe, Dorthe Lindvald, Sidsel Maigaard. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Efter punkt 2 indsættes punkt vedr. studenterforslag hvor bilaget Forlag til stu-
dienævnet august behandles.    

 
Dagsordenen blev herefter godkendt.  
 

2. Studentersager 
Oversigten over sager afgjort administrativt eller af studienævnsformand mellem 
studienævnsmøderne blev taget til efterretning.  

 
3. Studenterforslag  

Nina Sjørup Simonsen gennemgik et indsendt studenterforslag. Flere af punk-
terne har studienævnet tidligere.   
- Ønske om flere læsepladser:  

o Studienævnet er bekendt med at der har været en arbejdsgruppe ude 
at besigtige lokalerne i forhold til evt. at oprette flere (små grønne) 
læsepladser på biblioteket. Det er dog uklart i hvilket regi arbejds-
gruppen er nedsat og hvad resultat af besøget er. Det blev aftalt at 
Kristian Raun Thomsen kontakter Ask Vest Christiansen i forhold til 
status.  

- Ønske om stikkontakter ved læsepladserne på biblioteket.  
o Der er allerede stikkontakter under alle bordene.  

- Ønske om flere stikkontakter i undervisningslokalerne.  
o Det blev aftalt, at Kristian Raun Thomsen forhører sig om mulighe-

den for, at der kan skrues strømskinner op under bordene i undervis-
ningslokalerne.  
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- Ønske om formalia for skriftlige opgaver:  
o På studieportalen findes fanen ”Gode råd om opgaveskrivning” under 

Bachelorprojekt. Det blev besluttet at siden skal præsenteres på dag 
om studiekompetence og at de studerende linker til det på Facebook.  

- Muligheden for at give feedback til underviserne løbende i semesteret. 
o Det er ikke systematiseret, men man er som studerende meget vel-

kommen til at gå i dialog med underviseren, hvis man har input.   
- Smadret bordsæt på 5. etage.  

o Er det bygningsservice der skal tage sig af det? Malene Kjær skriver 
til Michael.  

 
4. Til beslutning: Efterårets studienævnsmøder  

Studienævnet besluttede følgende mødetidspunkter i efterårssemesteret 2018:  
4. oktober 12-14. 
8. november 12-14.  
6. december 12-14.  

 
 

5. Drøftelse: Uddannelsesevaluering  
Kristian Raun Thomsen orienterede om programmet for morgendagens uddan-
nelsesevaluering. De to eksterne eksperter mødes først med studieleder og deref-
ter repræsentanter for underviserne og de studerende. Dagen sluttes af med et 
evalueringsmøde med hvor bl.a. studieleder, prodekanen for uddannelse og insti-
tutlederen for IFF, studenterrepræsentanter også deltager. Mødet munder ud i 
nogle anbefalinger, som tages med i formuleringen af handleplaner.  
Studienævnet havde ikke umiddelbart yderligere spørgsmål eller input.  
 

6. Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen 

Kristian Raun Thomsen orienterede om tal for optaget på hhv. bachelor 
og kandidatuddannelsen. Bacheloruddannelsen har mange ansøgere og 
rigtig mange 1. prioritetsansøgere i forhold til antal studiepladser. Vi op-
tager dog fortsat ikke så mange studerend som hhv. KU, SDU og AAU.  
Mange ansøgere til kandidatuddannelsen, men desværre har den del 
takket nej, til den tilbudte plads.  
Studienævnet afventer, da det synes for tidligt at konkludere noget på 
det foreliggende grundlag.  
 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
Thomas Munch udtræder af studienævnet fordi han færdiggør sin ud-
dannelse. Kristian Raun Thomsen takkede Thomas for hans gode stykke 
arbejde gennem flere år.  
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c. Nyt fra HE Studier 
Intet at bemærke.  

 
7. Eventuelt 

Studienævnet drøftede kort at udbuddet af valgfrie kurser (kan) påvirkes af ledel-
sesmæssige beslutninger vedr. ansættelser og bemanding. Kristian Raun Thom-
sen vil fremadrettet søge i endnu højere grad at orientere om denne type beslut-
ninger, som kan have betydning for studienævnets arbejde.  
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