
Uddannelsesbetjening og 
Vejledning (UDVEJ) 
Aarhus Universitet 
Vennelyst Boulevard 9 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8716 7414 
E-mail:  health.medarbejdere.au.dk

Web: health.medarbejdere.au.dk

Dagsorden 

Eline Skjøttgaard 
Lorentzen 

Dato: 9. februar 2019 
Ref: esl  

Side 1/2 

AARHUS 
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Mødedato: 22. februar 2019, kl. 10.00-12.00.  
Mødested: 3410-345 
Mødeemne: konstituerende 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: Helle Bønsøe, Cecilie Bach, Laurits Hansen og Eline Skjøttgaard Lorent-
zen 

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Oplæg: Introduktion til studienævnets arbejde
Kristian Raun Thomsen giver en introduktion til studienævnets arbejde herunder
opgaver, regelgrundlag og samarbejdsrelationer.

Det indstilles, at 
- Studienævnet tager oplægget til efterretning.

3. Studentersager
3.1 Sager til behandling

Bilag: sag 1

3.2 Sager siden sidst 
Orientering om sager afgjort administrativt eller af studienævnsformand mel-
lem studienævnsmøderne.  

Bilag: Sager siden sidst 

4. Beslutning: møderække forår 2019
Følgende tidspunkter for studenævnsmøder i foråret 2019 foreslås.

Onsdag 20. marts kl. 12-14. 
Mandag 29. april kl. 12-14.  
Torsdag 16. maj kl. 12-14   
Tirsdag den 18. juni kl. 12-14 
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Det indstilles, at  
- Studienævnet beslutter møderækken for foråret 2019.  

 
5. Ny studieordning  

Det indstilles, at  
- studienævnet med afsæt i bilaget træffer beslutning om strukturen for de nye 

uddannelser.   
- tager orientering vedr. den videre proces, hvor der skal arbejdes med indhol-

det af kurserne, til efterretning.  
 
Bilag: Nyt Kassogram - Idrætsuddannelsen 

 
6. Orientering: Fastholdelsesrapport  

EVA har gennemført nogle mere tilbundsgående analyser af vores frafald på ud-
valgte uddannelser på Aarhus Universitet – herunder idræt. Det er i rapporten 
sammenlignes med søsteruddannelser på KU, SDU og AAU 
I læsningen af rapporten vær da venligst opmærksom på følgende: Det skal be-
mærkes, at der er tale om en tabelrapport. I rapporten beskrives tabeller og 
figurer kort. Det er derfor nødvendigt at studere tabeller og figurer nærmere, 
hvis man skal have et fyldestgørende billede på, hvordan besvarelserne fordeler 
sig. Teksten i rapporterne er med andre ord kun tilstrækkelige ift. at identificere, 
hvilke svarforskelle som skiller sig mest ud. 

 
Bilag: Rapport: Fastholdelse Aarhus Universitet, Idræt.  
 

7. Punkter fra studerende  
Se bilag.  
 
bilag: Punkter fra studerende 
 

8. Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen 
b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
c. Nyt fra HE Studier 

 
9. Eventuelt 
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