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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 Knud-
sen,  
 
HE Studier: Dorthe Lindvald Pedersen, Helle Bønsøe og Julie Nøjsen Fallesen 
 
Afbud: Simon Bruhn Bjerg Pedersen 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 
Studienævnet godkendte 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.  
Studienævnet havde ingen kommentarer til sager siden sidst.   
 
3. Beslutning: Justeringer af studieordningen – tilføjelse vedr. sprog un-

der 2. Uddannelsens struktur   
KRT forklarede kort baggrunden for indstillingen. Studienævnet bakkede op om øn-
sket om større fleksibilitet i studieordningen i forhold til undervisningssproget på det 
enkelte kursus, særligt fordi uddannelsen gerne vil kunne benytte internationale for-
skere som undervisere.  
 
I det årlige rul til kursuskataloget skal der fremadrettet være opmærksomhed på, at 
kursusansvarlige får tydeliggjort hvilket sprog kurset afholdes på.  
 
JNF orienterede kort om hyrdebrevet fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der 
sætter rammerne for omfanget af engelsksprogede kurser på en dansk uddannelse.  
 
Studienævnet godkendte indstillingen.  
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4. Beslutning: Forhåndsgodkendelse af kurser under AU Summer Uni-

versity  
 
KRT forklarede kort om praksis vedr. meritsager og at uddannelsen generelt er fleksi-
bel over for valgfag.  
 
Studienævnet forhåndsgodkendte de to kurser under Health Summer University  
 
5. Drøftelse: Statusrapport 2019  
KRT gennemgik handleplanen i statusrapporten og studienævnet kommenterede un-
dervejs.  
 
1. Det er forventningen, at prodekan for uddannelse fremsender et generisk lærings-
mål vedr. Computational Thinking i forbindelse med næste møde i Health Uddannel-
sesforum. Det forventes, at læringsmålet indarbejdes i kompetenceprofilen samt i ud-
valgte kurser.  
 
2. Studienævnet drøftede forskellige mulige formater for markedsføringsinitiativer ret-
tet mod aftagere.  

• Kan vi udnytte alumne-netværket? Netværket har dog umiddelbart større fo-
kus på studerende frem for aftagere.  

• Skal vi lave en ”Forskningsdag” eller en ”Netvworking day”, hvor forskellige 
aftagere kan møde både forskere/forskningsprojekter og studerende/dimit-
tender?  

• Kan vi spørge aftagerne, om de har et idrætsrelateret projekt/problem, som de 
gerne vil have undersøgt? Dette kunne danne baggrund for en case-competi-
tion eller et inspirationskatalog til BA-projekter og speciale-projekter.  

• Kan markedsføringsinitiativet kobles med uddannelsens ønske om at give de 
studerende bedre formidlingskompetencer?  

 
Det er studienævnets oplevelse, af uddannelsen har en god relation til arbejdsmarke-
det gennem f.eks. erhvervsrettet projektforløb (studerende kommer ud), men at der 
mangler stærkere relationer den anden vej (aftagerne kommer ind).   
 
Studienævnet besluttede, at der på næste studienævnsmøde træffes beslutning om-
kring evt. nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal se på omfang, tidspunkt og øko-
nomi for et markedsføringsinitiativ.   
 
3. Studienævnet havde ingen kommentarer til handleplanen vedr. underviserteams og 
undervisningsevaluering.  
 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Referat  
 
Julie Nøjsen Fallesen 
 
Dato: 13. august 2019 
Ref: jnf 

 

Side 3/3 

4. FEA spurgte til, hvad digitale læringsværktøjer er. KRT redegjorde kort for de for-
skellige typer af kurser (digitalt understøttet, blended learning, full online)   
 
6. Punkter fra studerende  
 
NSS spurgte til adgangen til en mikroovn. KRT finder en afklaring på, om det er muligt 
at imødekomme ønsket om en mikroovn.  
 
7. Orientering: retningslinjer for studerendes adfærd på egne sociale me-

dier 
Studienævnet havde ingen kommentarer til retningslinjerne. 
 
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 
 
9.1 Nyt fra studielederen 

 
KRT orienterede om, at han skal til et møde med institutleder og viceinstitutleder 
vedr. fremtidigt optag på bachelor- og kandidatuddannelsen. KRT forklarede om de 
forskellige muligheder omkring hvordan optaget kan øges. Studienævnet bakkede op 
om muligheden for at øge optaget på bacheloren fra 80 til 89 pladser.  

 
Studielederen orienterede om, at det foreløbige optag på kandidaten i idræt er i 64 
(optaget eller betinget optaget) og orienterede kort om fordelingen af retskravsbache-
lorer.  
 
9.2 Nyt fra HE Studier 

 
JNF orienterede om, at HE Studier i løbet af efteråret overgår til en ny platform (First 
Agenda) for deling af dagsordener og dokumenter i forbindelse med studienævnsmø-
der.  
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