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Møde den: 3. december 2013 

I Studienævnet for idræt 

Deltagere: Jan Kahr Sørensen, Jens B. Christensen, Ask Vest Christiansen, 

Kristian Overgaard, Marie Egebjerg Jensen, Erik Mikkelsen, Kristian Arnfeldt 

Olsen 

Fra Administrationen: Merethe Haugaard, Drude Katrine Jørgensen, Dorthe 

Warthou (til og med pkt. 5.)  

 

Fraværende: Christopher Frydenlund, Nadja Højgaard Nielsen, Henrik Sø-

rensen,(Kristian Overgaard stedfortræder for Henrik)  

 

Bemærkninger: Pga. tidsnød er punkt 7 rykket til næst komne møde  

REFERAT 

1. Godkendelse 

Godkendt 

 

2. Studentersager 

 

2.1 Ansøgning: vedr. pc til eksamen til dyslektiker 

2.A Sagsfremstilling  

2.B Ansøgning    

 

Ansøgning er imødekommet 

  

3. Udpegning af studerende til faglig følgegruppe-

institutionsakkreditering  

Hvert studienævn skal udpege en studerende til en faglig følgegruppe på HE i forbindelse 

med institutionsakkrediteringen. Det kan fx være studienævnsnæstformanden, men det må 

også være en anden. Første møde i den faglige følgegruppe finder sted den 4. februar 2014 

og altså efter det nye studienævn er konstitueret. Det vil derfor være en ide men ikke et krav, 

at studienævnet i udpegningen skeler til det nye studienævns sammensætning. Er der fx 

gengangere, som vil være oplagte deltagere?  

Bilag: 3.A: Udpegning af studerende til faglig følgegruppe institutionsakkreditering    

 

Det er ikke muligt at udpege en studerende på nuværende tidspunkt. De stude-

rende vil gerne afsøge om andre studerende kan indtræde og vil vende tilbage 

hvis det er muligt. 

 

Generelt: Der appelleres til at man som studerende sidder i råd og nævn 

 

4. Summer School, Health Literacy: Vurdering med henblik på for-

håndsgodkendelse af fag 

Bilag 4.A: Kursusbeskrivelse Summer School i Health Literacy   
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Nævnet kan forhåndsgodkende dette som et valgfrit kursus men udenfor linje.  

 

5. Ny bachelorstudieordning: Nye fag og rettelser til eksisterende kur-

ser 

Bilag: 

5.A. Nyt bachelorforslag i kassogram 

5.B.Boldspil 

5.C.Boldbasis 

5.D.Epidemiologik og idrætsstat 

5.E.Fysisk træning 

5.F.Gymnastik og bevægelseskommunikation 

5.G.Idrætspædagogik   

5.H.Kropsbasis 

5.I. Friluftsliv 

5.J.Metode 

5.K.Præstationsoptimering  

5.L.Svømning 

5.M. Atletik 

 

Jan Kahr orienterer om de nyeste forslag til tiltag på bacheloruddannelsen. 

 

Skemamæssigt kan man risikere at komme ud i yderpunkterne af dagene. Det fore-

slås at man grupperer fag i blokke for at minimere problemet. Derved vil studerende 

kun for mulighed for at vælge fag fra en bestemt blok for på den måde at frigive noget 

skemaplads ved planlagt overlapning. Studienævnet beslutter at der skal foregå en 

prioritering og pladserne fordeles således at det er de studerende med flest optjent 

ECTS der har forgangsret.  

 

Kurserne for bacheloruddannelsen gennemgås. I visse fag er der væsentlige ændrin-

ger, mens der i andre er meget få.  

  

Boldspil:  

Der er et ønske fra studerende og underviser om at indføre de praktiske færdigheder 

som en del af eksamen.  

.  

Studienævnet godkender det indkomne forslag og  anbefaler, at den praktiske eksa-

men lægges ved slutningen af undervisningsforløbet. 

Der er en række rettelser til hvor bestemte ting bør stå i kursusbeskrivelsen. Dette 

meddeles den kursusansvarlige.  

  

Boldbasis:  

Kun få ændringer på læringsmål.  
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Epidemiologi og idrætsstatistik:  

Man har taget en rækkes idrætsproblematikker ind i dette nye obligatoriske fag.  

 

Fysisk træning:  

Det er en mundtlig eksamen og ikke praktisk som der fejlagtigt står i kursusbeskrivel-

sen.  

 

Gymnastik og bevægelseskommunikation 

Der er en række rettelser til hvor bestemte ting bør stå i kursusbeskrivelsen. Dette 

meddeles den kursusansvarlige.  

 

Idrætspædagoggik:  

Ingen kommentarer  

 

Kropsbasis: 

Ingen kommentarer  

 

Friluftsliv:  

En studerende påpeger, at man bør inddrage de praktiske elementer i bedømmelsen 

af eksamen ligesom i de andre teoretiske-praktiske fag. Man kunne overveje at  lave 

det en bestået ikke bestået. Men man risikerer, at de studerende ikke vægter eksamen 

som den bør. if. Til opgave. Det besluttes at spørge underviser.   

 

Introduktion til kvalitative metoder i humanistisk og samfundsvidenska-

belig idrætsforskning: 

Det diskuteres hvorvidt der bør indføjes mindst fire læringsmål? Der skal være en 

taksonomisk eller indholdsmæssig årsag til at have et bestemt minimumsantal læ-

ringsmål. Så det frafaldes.  

Der er en række rettelser til hvor bestemte ting bør stå i kursusbeskrivelsen. Dette 

meddeles den kursusansvarlige.  

 

Præstationsoptimering:  

Ingen kommentarer  

 

Svømning:  

Vedr. multipel choice: Der henstilles til, at man har samme forhold som ved alle an-

dre eksamener.  

Den praktisk-teoretiske gruppe tager den op til genovervejelse hvordan man forstår 

de 80 % praktisk tilstedeværelse. 

Der er en række rettelser til hvor bestemte ting bør stå i kursusbeskrivelsen. Dette 

meddeles den kursusansvarlige.  
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Atletik: 

Der er en række rettelser til hvor bestemte ting bør stå i kursusbeskrivelsen. Dette 

meddeles den kursusansvarlige.  

 

 

6. Optagelseskrav kandidatuddannelsen – adgangsbegrænsning på lin-

jeniveau 

Studienævnet bedes drøfte hvorvidt studienævnet kan godkende udkastet for 

optagelseskrav til kandidatuddannelsen. Samt komme med en vurdering af 

hvilke udvælgelseskriterier de vil benytte i de tilfælde, hvor der er flere ansøge-

re end pladser. Ikke mindst set i lyset af at der i studienævnet er et ønske om at 

de 60 pladser fordeler sig ligeligt mellem de to spor. Derudover bedes studie-

nævnet også komme med en vurdering af det hvad det kan betyde for de tofag-

lige ift begrænsning. 

Bilag 6.A Optagelseskrav kandidatuddannelsen udkast 

 

Det er muligt at sætte en begrænsning på 25 på det ene spor (BIT). Men ikke på det 

andet spor (Humf-samf), da der er et retskrav der skal opfyldes.  Det er primært på 

BIT-sporet det er vigtigt at have begrænsningen på. Studienævnet er enige om at Hvis 

der er flere ansøgere end pladser, sker prioriteringen efter karakterer. 

 

Efter mødet er man dog blevet opmærksom på at der er andre hensyn end de faglige 

der gør at beslutningen bliver nødt til at blive løftet til institutniveau.  

 

Derudover skal det bemærkes, at det allerede er varslet fra 2014, at der er adgangsbe-

grænsning på kandidatuddannelse. Se nedenstående(dog ikke på spor) 

1) Fra og med optagelsen 2014: 

Hvis der modtages flere kvalificerede ansøgninger end udbudte pladser (60), vil kvalifice-

rede ansøgere blive prioriteret efter et vægtet gennemsnit for de discipliner bedømt efter 

en gradueret skala, der indgår i den adgangsgivende uddannelse, og som er bestået pr. 

1. april i det år, der søges om optagelse. 

2) Studerende på bacheloruddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet har krav på op-

tagelse på kandidatuddannelsen i idræt på betingelse af, at der søges om optagelse med 

henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens 

afslutning. Retskravet forudsætter, at Aarhus Universitet modtager ansøgningen rettidigt.  
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7. Ny studieordning Kandidatuddannelsen  

Studienævnet bedes tage stilling til hvorvidt studienævnet kan tilslutte sig udka-

stet til studieordningsændringerne på kandidatuddannelsen. Herunder, brugen 

af prøveformer og brugen af censurformer. Samt kursusindhold/læringsmål.  

Studienævnet kan via kursuskataloget orientere sig i hovedparten af kursusbe-

skrivelserne der ligger for eksisterende fag. (nye fag eller fag med mange rettelser 

medsendes som bilag) Herunder bilag vedr. speciale studienævnet bedes drøfte. 

Kompetenceprofilen eftersendes.  

Bilag: 

7.A. Kassogram hum-samf udkast 

7.B. Kassogram Biospor udkast 

7.C. Specialer artikelform – tid brugt på speciale 

7.D. Kursus: Erhvervsorienteret projektforløb 

7.E Kursus: Kvalitativ metode og projektdesign 

7.F. Kursus: Molekylær muskelbiologi 

7.G Kursus: Muskelfysiologi 

7.H. Kursus: Sport og globalisering 

7.I.Kursus: Styrketræningens fysiologi 

 

Dette punkt blev udsat til næste møde. 

 

8. Gensidig orientering 

8.1 Nyt fra studielederen 

8.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

 

I perioden  1.januar-15. april er Ask Vest Christiansen  på forsknings-

ophold  i USA. 

 

8.3 Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

3.4      Nyt fra Studieadministrationen   

 

9. Eventuelt  

 

10. Næste møde 

Dato, der udsendes ny dato.  

Foreløbige punkter 

- Ny studieordning Kandidatuddannelsen  

 


