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Mødedato: 21. maj 2019, kl. 11.30-13.30.  
Mødested: 3410-345 
Mødeemne: Studienævnemøde 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  
 

 
 
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. Beslutning: Kompetenceprofil og kassogram for de nye studieordnin-

ger 
Studienævnet bedes drøfte den fremlagte kompetenceprofil og kassogram for hhv. 
bachelor- og kandidatuddannelsen i idræt mhp. at foretage evt. justeringer forud 
for endelig godkendelse af dokumenterne.  
På medarbejdermøde den 27. maj præsenteres dokumenterne som vil danne ram-
men for undervisernes videre arbejde med at udvikle indholdet af kurserne.  
 
Bilag: 
Bilag 2 Kompetenceprofil bacheloruddannelsen i idræt og kandidatuddannelsen i 
idræt og sundhed  
 
Bilag 3 kassogram bacheloruddannelsen i idræt og kandidatuddannelsen i idræt 
og sundhed 

  
4. Drøftelse: Drejebog for indhentelse af kursusindhold til ny studieord-

ning  
På medarbejdermøde den 27. maj påbegyndes næste step i processen med arbej-
det med de nye studieordninger nemlig kursustitler og indhold. Her introduceres 
underviserne til at udfylde en skabelon med oplysninger om det enkelte kursus. 
Skabelonen indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at kunne oprette 
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kurserne i studieordning og kursuskatalog. Dertil kommer oplysninger, som vil 
hjælpe i studienævnets arbejde med kvalitetssikringen af den hele uddannelse.  
Studienævnet bedes drøfte indholdet af skabelonen med henblik på at vurdere om 
de ønsker, at der indhentes yderligere oplysninger end dem der allerede fremgår.  
 
Bilag:  
Bilag 4 Skabelon kursusbeskrivelse idræt_udkast_14.05.19  
 

5. Drøftelse: Forberedelse til årets statusmøde – studielederes beretning  
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. 
Under punktet vil studienævnet blive præsenteret for et udkast til beretningen til 
kommentering.  
Studienævnet bedes kommentere indholdet af studielederberetningen dels mhp. 
på sparring og dels mhp. at udarbejde de to afsnit ”De studerendes refleksion over 
beretningen” og ”Undervisernes refleksion over beretningen”.  
 
Bilag:  
Bilag 5 Studielederes beretning  
Bilag 6 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområ-
det, Health  
 

 
6. Punkter fra studerende  
 
7. Gensidig orientering 

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

 
8. Evt.  
 
 

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
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