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REFERAT 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

 

2. Studentersager 

Ingen 

 

3. Kommentering vedr. fremdriftsreform – ændrede delegationsregler 

og merit ved studieophold/mobilitetsvinduer. 
Vedr. ændrede delegationsregler:  
Nævnet er positivt indstillet overfor de udvidede delegationsmuligheder. 
 
Merit for studieophold: 
Nævnet noterer sig, at man på bacheloruddannelsen i idræt har gode muligheder for 
udlandsophold på 30 ECTS og at der også er mulighed for udlandsophold på kandi-
datuddannelsen i idræt. Nævnet er i øvrigt positiv overfor indstillingens ordlyd. 

 

4. Studieordningerne på idræt og implementeringen af fremdriftsre-

formen 

Vedr. der indføres specialeforberedende kurser i henholdsvis forår og efterår. 

Det vedtages at der indføres specialeperioder på henholdsvis 4 mdr. (30 ECTS) og 9 

mdr. (60 ECTS). 

Derudover indføres der en begrænsning af sideomfanget på specialet for HUM-

SAMF, således at der nu er et sideomfang på max. 60 sider. 

Ovenstående indføres på den nye studieordning ved dennes godkendelse og på den 

eksisterende pr. 1. september 2015. 
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4.1. Gennemgang af studieordninger i henhold til fremdriftsreform- Overvejen-

de idrætsbiologiske kurser 

Ønsker ikke B-prøver, fjerner i stedet indstillingsbetingelser og undervisnings-

deltagelse på alle forløb. I stedet tages der højde for det i A-prøvens indhold. 

Studieadministrationen fjerner bestemmelserne og evt. uklarheder afgøres ved 

henvendelse til Henrik Sørensen. 

Vedr. de fjernede progressionsbestemmelser: man ønsker indført at de samme 

bindinger nu indføres som et videnskrav noter i feltet: ’anbefalede forudsætnin-

ger’ . 

 

 

4.2. Gennemgang af studieordninger i henhold til fremdriftsreform- Overve-

jende humanistisk samfundsvidenskabelige kurser 

Gennemgang findes i separat fil 

 

 

5. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 

Uddannelseschef Hanne Toksvig har opsagt sin stilling pr. 1. april 2014 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

BIT ønsker undersøgt hvorvidt det er muligt at indføre optagelsesprø-

ve på kandidatuddannelsen for alle andre end egne studerende. 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

Der er flere henvendelser vedr. overflytning fra andre universiteter til 

tredje året på bacheloruddannelsen 

d. Nyt fra Studieadministrationen   

 

 

6. Eventuelt  

 

7. Næste møde 

Onsdag den 2. April kl. 12-15 

Foreløbige punkter 

Gennemgang af studieordningerne og endelig godkendelse 

 

 


