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Møde den: 30. juni 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 Christiansen (fra kl ca. 13.00), Marie Egebjerg Jensen 

 

Fra studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen 

 

Fraværende: Mikkel Lund Nadja Højgaard Nielsen, Kristian Arnfeldt Olsen, 

Erik Elgaard Mikkelsen 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  

 

2. Studentersager 

2.A. Ansøgning om dispensation til at vælge et andet Adventure Race 

Bilag: 2.A. Sagsfremstilling 

Der er indkommet to ekstra sager vedr. med studerende der søger om det samme 

med forskellige begrundelser.  

Alle tre sager dispensationssager er imødekommet. Dispensationen gives under 

2 forudsætninger  

- at det er nævnte adventure race (SMC Søhøjlandet Adventure Race 1. novem-

ber 2014) der træder i stedet for det i Thy challenge.  

- At de tre ansøgere deltager sammen (på hold) i SMC adventure race    

 

2.B. Ansøgning om 4. prøveforsøg i Arbejds- og træningsfysiologi 

Bilag: 2.B. Sagsfremstilling 

På det foreliggende grundlag kan SN ikke imødekomme ansøgningen.  

Det fremsendte dokumentationsmateriale er ikke tilstrækkeligt for det ansøg-

te,hvorfor ansøgningen afvises.  

  

3. Status på optag til kandidaten 

Orientering om antal ansøgere: Afviste såvel som optagne.  

Samtidig orienteres studienævnet om en klage vedr. optagelse på kandidatud-

dannelsen. 

Ved dette års gennemgang af ansøgere på kandidatuddannelsen har der været en 

bred vifte af diverse professionsstudier repræsenteret. Studienævnet og studiele-

der har igennem den faglige bedømmelse, måttet konstatere at professionsba-

chelorer på nuværende tidspunkter ikke lever op til de krav, i niveau og omfang, 

der er til, at blive indskrevet på kandidatuddannelsen i idræt. Derfor har studie-
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nævnet taget en principiel beslutning om at professionsbachelorer ikke, som det 

ser ud nu, kan optages på kandidatuddannelsen. Skulle der ske en reformering af 

uddannelsesområdet for professionsbachelorer tager studienævnet denne be-

slutning op til genovervejelse.  

  

4. Optagelsesprøven og optagelse på bacheloruddannelsen 

Orientering 

 

5. Akkrediteringen – og mødet med akkrediteringspanelet i oktober 

Mødet er 29. oktober 2014 (ca. i tidsrummet 9-15) 

 

6. Opstart på kandidaten – informationsmøde 

Kommenende kandidatstuderende inviteres til et informationsmøde. Dette af-

holdes i studievejleder regi.  

Sektionsleder Ask Vest Christiansen igangsætter afholdes af semestermøder: In-

formere om faciliteter, mv.   

 

7. Status på Rus-arrangementet 

Planlægges og afholdes af studerende.  

 

8. Planlægning af efterårets møder i studienævnet 

26. august 2014 12-14. Der aftales fremadrettet derefter i efteråret 2014.   

 

9. Tilløb til valget til studienævnet i november – information fra studie-

leder 

Februar 2015: Valg af nye studerende, VIP, studienævnsformand til studienæv-

net i det kommende år. Derudover også ny studieleder. Studerende sidder for et 

år ad gangen og VIP´ er for tre år. Der er afsluttende møde i januar i det nuvæ-

rende studienævn. Umiddelbart efter (oftest i forlængelse af) afholdes konstitue-

rende møde i det kommende studienævn. Studienævnsformanden skriver en 

mail ud i løbet af efteråret 2014 for at informere om det kommende skifte og mo-

tivere nye mulige medlemmer.  

 

10. Status på kantinen 

Orientering  

 

11. Evaluering af forårets undervisning 

Studienævnsformand JKS mener at det overordnet set har set tilfredsstillende 

ud.  

 

Fysisk træning: 3. og 4. kvartal har været meget forskelligt i niveauet og de 

studerende har haft meget anderledes forventninger til det. Der efterspørges at 

det faglige niveau skrues op.  
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Statistik: Meget positive tilbagemeldinger   

 

Der har manglet evaluering på et par kurser.  

 

Studieleder vil skrive ud til samtlige undervisere for at informere og huske på 

evalueringer. Evaluering tages op igen på augustmødet.   

 

12. Sommerskolekursus 2015 

Studienævnet bedes tage stilling til, om kurset Healthy entrepreneurship and 

innovation – promoting entrepreneurship and innovation in the health care in-

dustry and related fields kan godkendes. 

 

Bilag: 12 A. Kursusbeskrivelse Healthy entrepreneurship and innovation – 

promoting entrepreneurship and innovation in the health care industry and re-

lated fields 

 

Studienævnet forhåndsgodkender ovenstående kursus.  

 

13. Orientering vedr. ny standardforretningsorden for Studienævn på 

AU 

Bilag: 13 A. Standardforretningsorden for Studienævn på AU 

Studienævnet godkender ændringerne og de kan derfor indsættes i forretnings-

orden for studienævnet på idræt.   

 

14. Orientering vedr. Beskæftigelsesundersøgelsen 2013 – HEALTH 

Bilag: 14 A. Beskæftigelsesundersøgelsen 2013 – HEALTH (OBS! Fortrolig) 

 

15. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

d. Nyt fra Studieadministrationen   

 

16. Eventuelt  

 

17. Næste møde 

valget til studienævnet i november 

Se mappe 

 

 


