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Mødedato: 31. marts 2020, kl. 10.00-12.00   
Mødested: Skype 
Mødeemne: Studienævnsmøde idræt  
 
Deltagere:  
 
VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen, Simon Lønbro, Malene Kjær, Rasmus 
Bysted Møller 
 
Studerende: Francesca Emilia Alesci, Malene Thisgaard Knudsen, Jeppe Skov Madsen, 
Marie Elisabeth Andersen,  
 
HE Studier: Helle Bønsøe Nielsen, Dorthe Lindvald Pedersen, Julie Nøjsen Fallesen 
 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 
Studienævnet godkendte dagsorden  
 
2. Beslutning: Studentersager  
 
Sag 1 – ansøgning om udsættelse af maksimal studietid  
Studienævnet imødekom ansøgningen om udsættelse af maksimal studietid i 2 seme-
stre, såfremt den studerende optages på DGI’s verdenshold.  
 
3. Orientering: Studentersager siden sidst 

Studienævnet havde ingen kommentarer til sager siden sidst.  
 
4. Orientering: ændrede prøveformer grundet covid-19 
KRT orienterede om arbejdet med den reviderede eksamensplan. Tilbagemeldingerne 
fra studerende og kursusansvarlige er, at der er tilfredshed med afholdelsen af eksa-
menerne. Studienævnet tog de ændrede prøveformer til efterretning.  
 
KRT orienterede om, at studienævnet ifm. sommereksamen 2020 har mulighed for at 
omlægge eksamensformer, såfremt det er nødvendigt (nødstudieordninger). 
 
HBN gav en kort status på hvor mange idrætsstuderende der indtil videre har søgt di-
spensation grundet covid-19 situationen.  
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5. Drøftelse: brugergruppe ifm. undervisningsomlægning grundet covid-
19 

KRT orienterede om at der er afholdt møder mellem institutledelsen på Institut for 
Folkesundhed, studienævnsformænd og studienævnsnæstformænd (Idrætsvidenskab, 
Folkesundhedsvidenskab, Sundhedsvidenskab).  
 
På møderne er det blevet foreslået, at der nedsættes uddannelsesspecifikke bruger-
grupper bestående af studerende. Brugergrupperne skal komme med tilbagemeldinger 
på, hvordan den igangværende omlagte undervisning fungerer, således at gode og dår-
lige erfaringer med digital undervisning opsamles og bruges fremadrettet.  
 
Studienævnet var positivt stemt over for ideen om en brugergruppe og fandt det hen-
sigtsmæssigt at indtænke brugergruppen i studienævnets arbejde. Studienævnet be-
sluttede, at brugergruppen på idrætsvidenskab består af de fire studentermedlemmer i 
studienævnet.  
 
Processen herfra er:  

• Brugergruppen skriver et opslag på Facebook (alle årgangssiderne) 
o Studerene må meget gerne må give tilbagemeldinger på den digitale 

undervisning de modtager  
o Studerende er velkomne til at kontakte brugergruppen direkte  
o Studerende er velkomne til at indgå i brugergruppen.   
o Det første møde i brugergruppen afholdes fredag den 3. april (link til 

Skype-møde / Zoom-møde)  
• KRT indkalder til det første møde i brugergruppen  

 
6. Drøftelse: Plagieringskontrol af skriftlige eksamensopgaver 
KRT indledte kort med en baggrund for punktet og studienævnet drøftede behovet for 
plagieringskontrol.  
 
Både undervisere og studerende i studienævnet bakkede op om at bedømmerne skal 
have mulighed for at tjekke en Urkund-analyse, hvis der er mistanke om plagiat. Det 
er oplevelsen, at det har en præventiv effekt, at alle skriftlige opgaver køres igennem 
plagieringssystemet. 
 
Studienævnet besluttede, at alle skriftlige opgaver der afleveres i Digital Eksamen, som 
default skal køres igennem Urkund (AUs plagieringskontrolsystem). Dette betyder, at 
bedømmere vil have adgang til Urkund-analyser for alle skriftlige opgaver afleveret i 
Digital Eksamen. 
 
KRT overvejer, om der er behov for at sende generel information omkring Urkund og 
læsning af Urkund-analyser ud til underviserne.  
 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Referat 
 
Julie Nøjsen Fallesen 
 
Dato: 31.marts 2020 
Ref: jnf 

 

Side 3/4 

JNF melder beslutningen tilbage til eksamensplanlæggerne, der implementerer be-
slutningen i Digital Eksamen.  
 
7. Orientering: Årets underviser 
Studentermedlemmerne i studienævnet har drøftet processen for kåringen af Årets 
underviser og der var enighed om, at Årets underviser kåres i slutningen af studieåret 
(dvs. i juni).  
 
Da der ikke er et samlet arrangement for studerende og undervisere, bliver prisen 
overrakt ved et ”sig det med blomster” besøg på underviserens kontor. Overrækkelsen 
filmes og lægges op på de studerendes Facebookside eller andet medie (LinkedIn).  
 
Kåringen af Årets underviser 2020 (studieåret 2019/2020) fortsætter som planlagt 
trods covid-19 situationen.  
 
8. Gensidig orientering 
 
Studieleder/studienævnsformand 
KRT orienterede om, at der går en mail ud til alle ansatte på idræt med en status i lyset 
af covid-19 situationen. Mailen vil indeholde en generel tekst (institutfokus) og en spe-
cifik tekst (uddannelsesfokus). Kommunikationen fra kursusansvarlige til studerende 
omkring omlagt undervisning foregår som hidtil via Blackboard.  
 
KRT orienterede om, at der fortsat er daglige møder i covid-19 task forcen på Institut 
for Folkesundhed. På baggrund af en skrivelse fra Styrelsen for Forskning og Uddan-
nelse er der mulighed for at foretage justeringer i hele semesteret (og ikke kun i ned-
lukningsperioden) grundet covid-19 situationen. Det er planen, at studienævnet skal 
godkende en revideret eksamensplan på studienævnsmødet den 28. april.  
 
KRT gav en kort vurdering af det forestående arbejde med undervisnings- og eksa-
mensomlægning:   
 
Praktisk-teoretiske kurser 
Den største udfordring er de praktisk-teoretiske kurser Gymnastik og bevægelseskom-
munikation, Fysisk træning og Atletik. Målet er, at al undervisning i dette semester er 
afviklet ved udgangen af august. KRT indkalder til et møde med de kursusansvarlige i 
denne uge omkring afvikling af praktisk-teoretisk undervisning.  
 
Praktik-orienterede kurser  
De praktik-orienterede kurser har potentielt set også en del udfordringer. Arbejdet 
med at afdække hvor mange studerende der kan gennemføre forløbene er i gang.  

• Praktik som gymnasielærer (3 tilmeldte)  
• Erhvervsrettet projektforløb (ca. 20 tilmeldte).  
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• Undervisning og formidling (22 tilmeldte) 
 
Teoretiske kurser  
Der er formentlig ikke de store udfordringer omkring sommereksamen for de teoreti-
ske kurser. Der er formentligt behov for at ændre stedprøven på epidemiologi og 
idrætsstatistik.  
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