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Mødedato: 13. august 2019, kl. 12.00-14.00  
Mødested: 3410-345 
Mødeemne: Studienævnsmøde idræt  
 
Deltagere:  
 
VIP: Kristian Raun Thomsen, Rasmus Østergaard, Simon Lønbro, Henrik Sørensen 
 
Studerende: Nina Sjørup Simonsen, , Francesca Emilia Alesci, Malene Thisgaard 
Knudsen, Simon Bruhn Bjerg Pedersen. 
 
HE Studier: Dorthe Lindvald Pedersen, Helle Bønsøe og Julie Nøjsen Fallesen 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 
Godkendelse af dagsorden  
 
2. Beslutning: Studentersager  
 
2.1 Sager til behandling  
 
Ingen sager til behandling.  

 
2.2 Orientering om sager afgjort administrativt eller af studienævnsformand mel-

lem studienævnsmøderne.  
 
Bilag 1. Sager sidsen sidst  
 
3. Beslutning: Justeringer af studieordningen – tilføjelse vedr. sprog un-

der 2. Uddannelsens struktur   
Grundet sammensætningen af medarbejderstaben på sektion for idræt har det over en 
længere periode været sektionsledelsens ønske, at der i studieordningen levnes større 
fleksibilitet i forhold at kunne foretage ændringer af undervisnings- og eksamensspro-
get på det enkelte kursus. Ændringen ønskes for til fulde at kunne drage nytte af den 
store faglige ekspertise hos alle underviserkræfter på sektionen.  

 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Dagsorden 
 
Julie Nøjsen Fallesen 
 
Dato: 6. august 2019 
Ref: jnf 

 

Side 2/3 

Det indstilles, at studienævnet godkender følgende tilføjelse under 2. Uddannelsens 
struktur til hhv. studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt, studieordningen 
for kandidatuddannelsen i idræt, studieordning for bachelortilvalget i idræt og studie-
ordningen for kandidattilvalget i idræt: 

 
”Eksamenssproget følger undervisningssproget som er danske eller engelsk. 
Undervisningssproget for det enkelte kursus vil fremgå af kursuskataloget 
forud for undervisningstilmeldingen.” 

 
4. Beslutning: Forhåndsgodkendelse af kurser under AU Summer Uni-

versity  
 
Health udbyder en række kurser under AU Summer University. Studienævnet for 
idræt har tidligere forhåndsgodkendt tre kurser. Er et kursus forhåndsgodkendt bety-
der det, at uddannelsens studerende har mulighed for at ansøge om deltager i kurset 
gennem den almindelige undervisningstilmelding frem for individuelt at skulle ansøge 
studienævnet om forhåndsgodkendelse af merit for kurset. Et kursus kan forhånds-
godkendes, hvis studienævnet vurderer at kursets kvalifikationsbeskrivelse ækvivale-
rer elementer i studieordningen – fx valgfag.  
 
Det er muligt at læse mere om AU Summer University her: https://internatio-
nal.au.dk/education/admissions/summeruniversity/  

 
Det indstilles, at studienævnet træffer beslutning, om hvorvidt de to AU Summer Uni-
versity kurser kan forhåndsgodkendes som valgfag 5 ECTS på kandidatuddannelsen i 
idræt:  

- Cognitive Neuroscience https://kursuskatalog.au.dk/da/course/90631/The-
Interdisciplinary-Summer-School-on-Cognitive-Neuroscience  

- Mother-Child-Health: from fecundity to puberty https://kursuskata-
log.au.dk/da/course/91010/Mother-Child-Health-from-fecundity-to-puberty  

 
5. Drøftelse: Statusrapport 2019  
I juni har der været afholdt årlig status på alle uddannelserne på Health. Årlig status er 
et vigtigt redskab i kvalitetssikring- og kvalitetsudviklingsarbejdet, hvor prodekan for 
uddannelse, institutleder, studieleder, studienævnsnæstformand samt repræsentanter 
fra CESU og Studieadministration mødes til en dialog med henblik på at sikre og ud-
vikle kvaliteten af uddannelserne.  
 
På baggrund af hvert statusmøde er der udarbejdet en samlet statusrapport bestående 
af handleplan og opsamling fra mødet samt et indikatoroverblik og studielederberet-
ningen. Den videre proces er, at der udarbejdes en Health Uddannelsesrapport, som 

https://international.au.dk/education/admissions/summeruniversity/
https://international.au.dk/education/admissions/summeruniversity/
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/90631/The-Interdisciplinary-Summer-School-on-Cognitive-Neuroscience
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/90631/The-Interdisciplinary-Summer-School-on-Cognitive-Neuroscience
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/91010/Mother-Child-Health-from-fecundity-to-puberty
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/91010/Mother-Child-Health-from-fecundity-to-puberty


 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Dagsorden 
 
Julie Nøjsen Fallesen 
 
Dato: 6. august 2019 
Ref: jnf 

 

Side 3/3 

giver en status på uddannelserne og indeholder konkrete handlinger og udviklingsini-
tiativer. Uddannelsesrapporten drøftes i Health Uddannelsesforum, Akademisk Råd 
og Dekanatet, hvorefter den drøftes og godkendes af fakultetsledelsen. 
 
Studienævnet bedes gennemgå statusrapportens første del ”Handleplan aftalt på mø-
det” med henblik på at implementere og iværksætte eventuelle handlinger og udvik-
lingsinitiativer  
 
Bilag 2. Statusrapport 2019_Idræt  
 
6. Punkter fra studerende  
 
7. Orientering: retningslinjer for studerendes adfærd på egne sociale me-

dier 
Et udvalg under Health Uddannelsesforum har udarbejdet retningslinjer for studeren-
des adfærd på egne sociale medier, når de er i hhv. klinik/praktik (tandlæger, medicin, 
andre tandfaglige) og projektforløb (idræt og FSV). Retningslinjerne findes på studie-
portalen og kan ses her:  
 
Projektforløb: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/sport/undervisning-
og-eksamen/sociale-medier-og-projektforloeb/ 
Klinik/praktik: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/under-
visningogeksamen/sociale-medier-og-klinik/  
 
8. Orientering: Studienævnets mødedatoer E19  
 
Tirsdag den 13. august kl. 12.00-14.00 (Ordinært møde) 
Mandag den 26. august kl. 10.00-14.00 (Studieordningsrevisionsmøde)  
Mandag den 23. september kl. 10.00-14.00 (Studieordningsrevisionsmøde)  
Onsdag den 2. oktober kl. 12.00-14.00 (Ordinært møde)  
Onsdag den 9. oktober kl. 12.00-14.00 (Studieordningsrevisionsmøde)  
Onsdag den 30. oktober kl. 12.00-14.00 (Ordinært møde) 
Onsdag den 27. november kl. 12.00-14.00 (Ordinært møde)  
 
9. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 
b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
c. Nyt fra HE Studier 

 
10. Evt.  
 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/sport/undervisning-og-eksamen/sociale-medier-og-projektforloeb/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/sport/undervisning-og-eksamen/sociale-medier-og-projektforloeb/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/undervisningogeksamen/sociale-medier-og-klinik/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/undervisningogeksamen/sociale-medier-og-klinik/
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