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Mødedato: 29. april 2019, kl. 12-14.  
Mødested: 3410-345 
Mødeemne: Studienævnsmøde idræt  
 
Deltagere: 
VIP: Kristian Raun Thomsen, Rasmus Østergaard, Simon Lønbro, Henrik Sørensen 
 
Studerende: Nina Sjørup Simonsen, Mathias Toft Vangsøe, Francesca Emilia Alesci, 
Simon Bruhn Bjerg Pedersen. 
 
HE Studier: Dorthe Lindvald Pedersen og Eline Skjøttgaard Lorentzen 

 
1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Studentersager  
 
2.1 Orientering om sager afgjort administrativt eller af studienævnsformand mel-

lem studienævnsmøderne.  
 
Bilag:   
Bilag 1 Sager siden sidst 
 
3. Ny Studieordning  
 
4. Beslutning: Kursuskatalog  

Uddannelsens kursusansvarlige har nyligt gennemgået kursusbeskrivelserne 
forud for upload til kursuskataloget for efterår 2019 og forår 2020. ved det sene-
ste studienævnsmødet behandlede studienævnet de indkomne forslag. Tre kur-
susbeskrivelser skulle genbesøges frem mod dette møde. Kursusansvarlige har nu 
udarbejdet nye forslag under hensyntagen til studienævnets kommentarer. Dertil 
har endnu en kursusansvarlig fremsendt ændringsforslag.  
Studienævnet bedes tage stilling til om kursusbeskrivelserne kan godkendes:  
 
Ændring i eksisterende kurser:  

- Friluftsliv 
- Idrætsskader  
Nye valgfag:  
- Sport and exercise psychology 
- Advances in sport and exercise psychology 
 

Bilag:   
Bilag 2 Friluftsliv  
Bilag 3 Idrætsskader 
Bilag 4 Sport and exercise psychology 
Bilag 5 Advances in sport and exercise psychology 
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5. Optakt til årets statusmøde 

Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for 
rammerne af Aarhus Universitets fælles principper og rammer for uddannelses-
kvalitetsprocesser og er således baseret på værdigrundlaget og målsætningerne i 
Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet. Den år-
lige status er et vigtigt redskab i kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsarbejdet 
og giver mulighed for at sætte fokus på såvel enkeltelementer i den enkelte ud-
dannelse som hele uddannelsesforløb for at sikre og udvikle kvaliteten både i det 
enkelte fag og i sammenhænge på tværs af fag og uddannelsesforløb. 
 
Forud for statusmødet skal studieleder udarbejde en skriftlig beretning, som be-
skriver opfølgning på seneste statusmøde, særlige aktiviteter siden sidst samt re-
fleksion over aktuelle kvalitetsindikatorer og evt. supplerende datamateriale. Un-
der punktet vil studienævnet blive præsenteret for dette års datapakke og supple-
rende nøgletal. Præsentationen vil ske i PowerBI, som alle studienævnets med-
lemmer har adgang til. Som forberedelse til punktet er alle meget velkomne til at 
orientere sig i Power BI 
 
Studienævnet bedes drøfte datapakken med henblik på at give input til studiele-
ders beretning. 
 
Bilag:  
Bilag 6 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområ-
det, Health  
Bilag 7 Vejledning til at komme i Power BI 
 

6. Uddannelseszoom og orientering om kandidatansøgere  
Data fra uddannelseszoom er nu tilgængeligt. Det er opdelt i studenterdata og di-
mittenddata.  
Uddannelseszoom er et digitalt værktøj, der kan understøtte unges valg af uddan-
nelse. På uddannelseszoom.dk er det muligt for kommende studerende at sam-
menligne op til tre uddannelser (både inden for eller på tværs af uddannelsesin-
stitutioner) på forskellige parametre vedr. uddannelsens kvalitet og relevans i for-
hold til arbejdsmarkedet. 
 Spørgeskemaundersøgelsen bag uddannelseszoom er gennemført af Epinion på 
vegne af og i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Spørgeske-
maundersøgelsen gennemføres hvert 2. år blandt studerende og dimittender fra 
erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. 

 
Bilag:   
Bilag 8 Studenterdata Uddannelseszoom 2018_Idræt 

https://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/F2018_Retningslinje_aarlig_status_godkendt_af_CR_-_Kopi.pdf
https://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/F2018_Retningslinje_aarlig_status_godkendt_af_CR_-_Kopi.pdf
https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/
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Bilag 9 Dimittenddata Uddannelseszoom 2018_Institut for Folkesundhed 
Bilag 10 Health Kandidatansøgninger pr. 3. marts 2019 
 
7. Orientering: Censorformandsskabets årsberetning 2018 

Kristian Raun Thomsen orienter om de væsentligste punkter fra censorformands-
skabets beretning.  
 

Bilag: 
Bilag 11 Censorformandsskabets årsberetning 2018 
 
8. Punkter fra studerende  
 
9. Gensidig orientering 

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

 
10. Evt.  
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