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Møde den: 26. maj 2014 kl. 12.00-14.00 

Lokale 345, Dalgas Avenue 

Møde i studienævnet for Idræt 

 

 

Deltagere: Jan Kahr Sørensen, Jens B. Christensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Chri-

stiansen, Marie Egebjerg Jensen, Mikkel Lund, Nadja Højgaard Nielsen, Kristian Arn-

feldt Olsen,  

Fra Administrationen: Merethe Haugaard 

Fraværende ved afbud: Erik Elgaard Mikkelsen (observatør) 

Referat 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Studentersager 

Vedr. 2.A.  4. prøveforsøg i ”Menneskets fysiologi” 

Den studerende tildeles det 4. prøveforsøg pba den studerendes særlige situati-

on, der har været præget af koncentrationsbesvær og hukommelsesproblemer, der 

er forårsaget af nylige traumatiske hændelser. 4. prøveforsøget skal aflægges ved 

førstkommende mulighed, dvs. reeksamen i august 2014. Den studerende skal sna-

rest muligt og senest xxx kontakte studieadministrationen med henblik på tilmel-

ding til reeksamen. 

 

Ansøgningen om at tage eksamen i enten Aalborg eller Odense kan ikke imøde-

kommes. 

 

 

Vedr. 2.B. 4. prøveforsøg i ”Menneskets fysiologi” 

Den studerende tildeles det 4 . prøveforsøg pba. nært familiemedlems sygdom 

4. prøveforsøget skal aflægges ved førstkommende mulighed, dvs. reeksamen i au-

gust 2014. Den studerende skal snarest muligt og senest xxx kontakte studieadmini-

strationen med henblik på tilmelding til reeksamen. 

 

Vedr. 2.C. Dispensation vedr. beståelseskrav af førsteårsprøven 

Den studerende tildeles dispensation. 

 

Vedr. 2.D. Dispensation deltagelse i Atletik 

Der gives ikke dispensation da man ikke finder, at den studerende hverken har 

fremført eller dokumenteret usædvanlige forhold.  
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3. Orienteringsbrev vedr. udtalelser til studerende, der søger dispensa-

tion pga. funktions-nedsættelse eller anden sproglig baggrund 

Studienævnet har taget orienteringen til efterretning. 

 

4. Overflytning/Ansøgere fra Aalborg universitet 

Studienævnet bedes overveje hvorvidt man kan tiltræde fremsendte udkast  

Studienævnet finder at det fremlagte er fyldestgørende og korrekt, på den bag-

grund tiltræder studienævnet papiret. 

  

5. Præstationsoptimering – forudsætningskrav 

Der er fremsendt forslag om at forudsætningskravet i kurset præstationsoptime-

ring for efteråret 2014 bliver følgende:  

 

”Det er et forudsætningskrav for at blive indstillet til eksamen, at 

man har deltaget i et Adventure Race – for 2014: Thy Challenge, lør-

dag den 11.oktober 2014. ” 

 

Studienævnet godkender forudsætningskravet. Der indføres ikke B-prøve på 

forløbet i 2014, men kursusleder pålægges så vidt muligt at indføre B-prøve ved 

næstkommende udbud. 

De studerende skal orienteres omkring dette og høres hvorvidt de fortsat øn-

sker at følge udbuddet. Holdstørrelsen hæves til 35. 

 

6. Faglig vurdering af ansøgere på kandidatuddannelsen 

Bilag 6.1 vedr. faglig vurdering af ansøgere til kandidatuddannelsen 

Bilag 6.2 Faglig vurdering – ansøgere kandidatuddannelsen E2014 (Dokumen-

tet viser udfaldet af den faglige vurdering af ansøgere til kandidatuddannelsen. 

Der kan dog komme ændringer afhængig af hvad studienævnet beslutter if. Til 

ovenstående bilag 6.1) 

Studienævnet er enig i studieleder og studienævnsformandens faglige skøn, da man 

finder at en ansøger med professionsbachelor-baggrund ikke har niveau, omfang 

og indhold svarende til de i Studieordningen for Kandidatuddannelsen i Idræt 

(2014) angivne adgangskrav og forudsætninger for optagelse. 

Beslutningen får den konsekvens, at ansøgere med en professionsbacheloreksamen  

fremover ikke kan optages på idrætsuddannelsen i Aarhus. 

 

 

7. Orientering om ansøgninger modtaget til kandidatuddannelsen 

Studienævnet tog orienteringen til efterretning 

 

8. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 

Akkrediteringsrapporten for BA i idræt er under udarbejdelse. 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
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Dato for dimission er endnu ikke kendt i det faglige miljø, denne dato 

bør meldes ud på et tidligere tidspunkt, så det er muligt for VIP, at 

planlægge så man kan deltage. 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

d. Nyt fra Studieadministrationen   

 

9. Eventuelt  

Intet 

 

10. Næste møde 

AU studier og Vejledning beder om, af hensyn til de studerende og behandling af 

deres sager, at få mindst to kommende møder I kalenderen, som kan annonceres 

på hjemmesiden 

 

Næste møder: kl. 12-14 d. 30. juni 2014 og kl. 12-14 d. 26. august 2014 

 

Foreløbige punkter 

 

 

 

 

 

 


