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Møde den: 7. oktober 2013 i studienævnet for idræt kl. 10.00-13.30 

Lokale 451, Dalgas Avenue 

Deltagere: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen, Marie 

Egebjerg Jensen, Jens B. Christensen (kom kl. 12.00) 

Fra Administrationen: Merethe Haugaard, Drude Katrine Jørgensen  

 

Fraværende: Nadja Højgaard Nielsen, Christopher Frydenlund, Alexander 

Kokholm Jensen Erik Mikkelsen. 

 

 

REFERAT 

 

Referat studienævnsmøde  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

 

2. Ny Bachelorstudieordning 

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

stet til studieordningsændringerne på bacheloruddannelsen. Herunder den nye 

beskrevet kompetenceprofil, 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.  

 

Vær opmærksom på  

- At i forslaget til den nye bachelorstudieordning er ”springgymnastik” be-

nævnt ”gymnastik og bevægelseskommunikation”.  

- At fysisk træning er et valgfag som i udkastet står som et obligatorisk kursus 

- At der er en ny kursusbeskrivelse for ”Kvalitative forskningsmetoder” bilag 

2.4 

- At faget Epi-biostats kursusbeskrivelse er den gamle udgave bilag 2.5 

 

Bilag: 

2.1. Nyt bachelorforslag JKS 

2.2 Ny bachelorordning samt progressionsbestemmelser 

2.3 Sammenhæng mellem den overordnede kvalifikationsramme og uddannel-

sens kompetenceprofil 

2.4 Metodekursus 

2.5. Epidemiologi og biostatistik- kursusbeskrivelse   

2. 1 Nyt bachelorforslag  
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Studieleder JKS fortæller indledende, at arbejdet med studieordningen har fore-

gået over længere tid. Der har derfor været en række indledende møder mellem 

studieleder JKS og studieadministrationen, hvor det blandt andet er blevet dis-

kuteret, hvilke ønsker og muligheder der er for undervisning og eksamen.  

 

 Ændringer:  

Der er i de første 3 semestre ikke foreslået ændringer til den nuværende bache-

lorstudieordning. Dog skal det bemærkes at kurset ”Spring og rytme gymnastik” 

ændres til ”Gymnastik og bevægelseskommunikation.  

  

I forårssemesteret på andet år, 4. semester, er der en række nye tiltag:  

 

Det foreslås at der oprettes et obligatorisk kursus: ”Kvalitative forskningsmeto-

der (5 ECTS)”. Med dette obligatoriske kursus tilsigtes, at de studerende nu sik-

res en række grundelementer indenfor forskningsmetode. Det har derudover og-

så været et ønske fra de studerende. Det skyldes bl.a. at halvdelen af alle idræts-

studerende vælger sidefag og derfor har behov for metodiske færdigheder, når de 

kommer ud på andre fag.  

 

”Fysisk træning(5 ECTS)” foreslås gjort obligatorisk. Det skyldes i høj grad det at 

90 % af de studerende vælger kurset som valgfag.  

 

Oprettelse af et nyt kursus Epidemiologi og idrætsstastik (10 ECTS)”: Kurset på 

Folkesundhed kurset kører hvor idræt har kørt halvdelen, statistik delen på 5 

ECTS. Der er fokus på sygdoms- og sundhedsaspektet i en større population.  

 

Valgfrie kurser:  

På 3. studieår er der på efterårssemestret kun valgfrie elementer. Ved at gøre 

dette semester valgfrit er der mulighed for udenlandsophold. Derudover har de 

der følger et sidefag en større mulighed for at vende tilbage hvis de måtte fortry-

de.  

 

Der er en pulje på valgfag på forårssemesteret der kan følges af både 2. års og 3. 

års studerende. Det kan betyde, at man må kører undervisningen til kl. 17, så 

man ikke risikerer, at de studerende har overlap af fag. Studienævnet drøfter, 

hvorvidt det er i overensstemmelse med arbejdstidsregler.    

Studienævnet bakker dog op om, at studieadministrationens undervisnings og 

eksamensafdeling kan blive nødsaget til at benytte ydertidspunkter for undervis-

ning. Studienævnet henstiller dog til, at man i planlægningen tager hensyn til, at 

en underviser ikke underviser kl. 08 og igen kl. 16 samme dag. 

 

 

Studienævnet drøfter, hvorvidt det er et problem fagligt, at der ikke er obligatori-

ske kurser på 3. og sidste studieår af bacheloruddannelsen (for bl.a. de studeren-
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des evner til at opfylde krav på kandidatfagene). Dette syntes ikke tilfældet.  

Henrik påpeger, at det ikke tidligere har været et problem på kandidatfag under-

visningsmæssigt.. De studerende opfylder de krav der måtte være på kandidatfa-

get.  

 

Studienævnet er enigt i forslaget om, at 3. studieår fortsat består af valgfrie ele-

meter samt den obligatoriske bacheloropgave.   

 

Ekstern censur:  

Ifølge universitetsloven skal der være minimum 60 ECTS på bacheloruddannelse 

der er underlagt ekstern censur. Der er pt. 70 %, hvilket betyder, at bachelorud-

dannelsen opfylder disse krav.  

 

Marie nævner at kurset ”idrættens videnskabsteori” har været under skarp kritik 

fra de studerende. De studerende mener man kan forbedre kurset samt eksa-

mensform. I den forbindelse kunne man overveje ekstern censur.   

 

JKS sender en opfordring ud til samtlige undervisere på bacheloruddannelsen, at 

studienævnet allerede nu ønsker, at der indsendes ændringer til kurser således 

studienævnet i god tid kan behandle disse.  

 

2.2 se pkt. 3 progressionsbestemmelser 

 

2.3. Sammenhæng mellem den overordnede kvalifikationsramme og 

uddannelsens kompetenceprofil 

Både aftagerpanel og studerende har stor gavn af kompetenceprofilen og benyt-

ter den. Særligt er den anvendelig, når de studerende er blevet kandidater og har 

brug for hjælp til at sætte ord på hvilke kompetencer de har tilegnet sig.  

Studienævnet drøfter de tre pinde; viden, færdigheder  

   

Viden: Ingen kommentarer 

Færdigheder: Der suppleres i 3. pind med ordet ”Anvende”. Derudover rettes i 

3. pind til ”videnskabelige (pt. ”faglige”) teorier og metoder” …  

Kompetencer: der rettes i pind 4 til ”udviklingsorienterede opgaver” (pt. situa-

tioner) 

  

 

2.4 metodekursus  

Studienævnet ønsker at titlen genovervejes. Det foreslås at kurset benævnes: ”In-

troduktion til kvalitative metoder i humanistisk og samfundsvidenskabelig 

idrætsforskning” 

Studienævnet påpeger, at der i kursusbeskrivelsen mangler læringsmål. Studie-

nævnet mener, at både det kvantitative og kvalitative vægtes ligeligt hvilket ikke 

stemmer overens med kursets formål.  
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Derudover bør indføjes flere ord som ”basal” og ”introduktion” for at understre-

ge at kurset netop er en introduktion, ikke mindst set i sammenhæng med at 

kurset fylder 5 ECTS.  

 

2.5. Epidemiologi og biostatistik- kursusbeskrivelse 

Det er en foreløbig beskrivelse, studienævnet afventer den endelige. Det påpeges 

dog at kurset ikke kan vare 15 uger, men kun 14 uger.    

 

3. Progressionsbestemmelser 

Bilag: 2.2 Ny bachelorordning progressionsbestemmelser 

 
Udkast til progressionsregler: (kommentarer på mødet med fed-kursiv) 
 Gymnastik og bevægelses kommunikation forudsætter et brugt forsøg i kropsbasis 

 Boldspil forudsætter et brugt forsøg i boldbasis 

 Arbejds-og træningsfysiologi forudsætter et brugt forsøg i menneskets fysiologi 

 Metode forudsætter et brugt forsøg i videnskabsteori + hum-sam idrætsteori 

Studienævnet beslutter at man holder på ”brugt forsøg” :  

 105 ECTS af kurserne på de to første år skal være bestået for at kunne tilmelde sig kurser 

på 5. semester og bachelorprojektet. 

Det diskuteres hvorvidt man skal sige at man skal bestå samtlige obligatori-

ske fag før man kan starte på 3 studieår. Men formuleringen fastholdes. 

 10 + 15 ECTS BA-projekt 

 Når man vælger valgfag er det bindende og det skal bestås:  

Det er muligt med en dispensationspraksis, hvor der dispenseres hvis ek-

sempelvis en studerende ikke får de kurser vedkommende har søgt om på 

andre studier, eller en udenlandstur aflyses. Dette er vigtigt at få kommuni-

keret til studerende ikke mindst via studievejledere.    

 Studienævnet vedtager ovenstående progressionsregler  

 

4. Orientering om Bachelor – og kandidat tilvalg 

Bilag:  

4.1 Faglige mindstekrav samt side 2 i bilag 2.1  

 

Faglige mindstekrav: Det diskuteres hvorvidt sidefags studerendes muligheder 

lever op til de faglige mindstekrav der beskrives i ”Retningslinjer for universitets-

uddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser”. De er ifølge 

studienævnet opfyldt.  

 

JKS orienterer om BA og KA tilvalg.  

Der diskuteres om der udelukkende skal være kandidatfag på kandidatsidefaget. 

Studienævnet mener ikke der er en faglig begrundelse for dette.  

Studienævnet tilkendegiver, at der ønskes, at der arbejdes videre med denne ret-

ning/udkast til BA-KA tilvalg.  
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5. Kursusbeskrivelse til summer-school-kursus til diskussi-

on/godkendelse 

Bilag:  

5.1 Kursusbeskrivelse: New Nordic Outdoor   

Sommerkursus i sommeren 2014: Ifølge JKS finasieres kurset af instituttet, 

det er dog væsentlig at inddrage Søren Kjærgaard, således man er sikker på fi-

nansieringen. Der er et udbredt ønske i studienævnet om, at finansieringen af fa-

get ikke får indflydelse på sektionens ordinære budget.  

Derudover påpeger studienævnet, at der skal foreligge et estimat på eventuel-

le udgifter for de studerende. Det er meget vigtigt, at det fremgår, hvis der er 

egenbetaling samt krav om egen forsikring i forbindelse med kurset. 

Herudover skal der fremgå en minimumsgrænse samt maksimumsgrænse for 

antallet af deltagere  

Det skal præciseres, at de studerende i kyst-friluftsliv ikke kan tage kurset  

Læringsmål nr. 4 er ikke beskrevet på indholdssiden  

 

Studienævnet kan ikke godkendekurset på det foreliggende grundlag. Det fi-

nansielle skal afklares først. Derudover skal der foretages ovennævnte rettel-

ser/tilføjelser.   

  

 Studentersager 

- Ansøgning: Vedr. endelig overførsel af ECTS fra udlandsophold når der tages 

et obligatorisk fag med en fastsat ECTS-værdi. 

Bilag:  
6. 1 Sagsfremstilling 

Studienævnet godkender studieadministrationen forslag: ved udenlands ophold kan 

studerende typisk komme med hjem med 4 fag a 7,5 point. Typisk er det 4. eller 5 

semester de studerende tager ud hvor der er valgfag og kun et obligatorisk kursus.  

Normalt kan et fag ikke rundes op. Men hvis der er tale om at én studerende rejser ud 

på det 4. semester overføres det obligatoriske fag som en 1:1 merit og de 3 resterende 

fag som en omfangsmerit til 25 ECTS.  

Det indstilles, at studienævnet giver studieleder kompetence til at foretage dette skøn. 

 

 

7. Gensidig orientering 

Nyt fra studielederen 

Nyt fra studienævnets medlemmer 

Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

Nyt fra Studieadministrationen   

 

 

8. Næste møde 

Dato for det kommende møde er onsdag den 30. oktober 2013 kl. 14.00-16.00  
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Studieledertal 

KA studieordning 

Ask er fraværende i foråret og suppleanten indkaldes.  

 

Jens har en udfordring mht. La-Santa kurset: Der er et ønske om en forhåndstil-

kendelse af at ville deltage.  

 

 

9. Eventuelt  

 

 

 


