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Møde den: Mandag d. 11-11-2013 i studienævnet for idræt kl. 14.00-

16.00 

 

Til stede: Jan Kahr Sørensen, Ask Vest Christiansen, Kristian Olesen.   

Fra Administrationen: Merethe Haugaard, Drude Katrine Jørgensen   

 

Fraværende: Henrik Sørensen, Jens B. Christensen Nadja Højgaard Nielsen, 

Erik Mikkelsen Marie Egebjerg Jensen, Christopher Frydenlund, 

REFERAT 

NB: Studienævnet var ikke beslutningsdygtigt til mødet.  

Studieleder sender via administrationen hurtigst muligt mail ud til nævnets 

medlemmer, dels med en dato for kommende møde. Og derudover en kraftig 

opfordring til nævnets medlemmer om at melde afbud så hurtigt som mulig 

fremafrettet hvis man er forhindret i deltagelse.    

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt. Der er dog punkter der bliver udskudt til kommende møde (3. de-

cember). Dette referat skal dog betragtes som en høring af de beslutninger der 

er truffet til trods for få medlemmer til stede. Beslutninger er markeret med 

gult.    

  

2. Studentersager 

Ansøgning: vedr. merit for idrættens videnskabsteori   

2.1. Sagsfremstilling 

2.2 Studiejournal  

2.3 studieordning jordmoderuddannelsen  

2.4 studieordning idræt AAU 

 

Omfangsmæssigt og indholdsmæssigt stemmer de ansøgte fag ikke 

overens med idrættens videnskabsteori. Det er derfor et afslag  

 

Ansøgning vedr. merit for menneskets fysiologi  

2.5. Sagsfremstilling  

2.6. Eksamensbevis  

2.7. Fysiologipensum 

 

Ansøgningen imødekommes.  
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3. Ny studieordning Kandidatuddannelsen  

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

kastet til studieordningsændringerne på kandidatuddannelsen. Herunder bru-

gen af prøveformer og brugen af censurformer. Samt kursusind-

hold/læringsmål.  

Studienævnet kan via kursuskataloget orientere sig i hovedparten af kursusbe-

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

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

drøfte. Kompetenceprofilen eftersendes.  

Bilag: 

3.1 Kassogram hum-samf udkast 

3.2 Kassogram Biospor udkast 

3.3 Specialer artikelform – tid brugt på speciale 

3.4 Kursus: Erhvervsorienteret projektforløb 

3.5 Kursus: Kvalitativ metode og projektdesign 

3.6 Kursus: Molekylær muskelbiologi 

3.7 Kursus: Muskelfysiologi 

3.8 Kursus: Sport og globalisering 

3.9 Kursus: Styrketræningens fysiologi 

3.10 Kvalifikationsbeskrivelse kandidatuddannelsen  

 

Vedr. Specialer 

Der er en række problematikker der bør diskuteres i nævnet når nævnet er bredere 

repræsenteret. Eksempelvis skal det også undersøges hvis der skrives en artikel hvor-

vidt der bør være et mundtligt forsvar. Dette bør nævnet også tage stilling til 

 

Det humanistisk samfundsvidenskabelig spor:  

JKS beretter om de nye tiltag: Tanken bag studieordningen generelt er at den akade-

miske dannelse ligger grundfæstnet i de obligatoriske kurser. Der er nu også mulig-

hed for de studerende selv fylder op med valgfag på 3. semester.  

Der er primært tale om justeringer: ”Eliteidræt” erstattes af ”Sport og globalisering”. 

”Advanced Sports Psychology” erstattes af ”Moderne Sportspsykologi. Kurset ”Er-

hvervsorienterede projekt forløb” skal tilgodese at de studerendes efterspørger mere 

erhvervsrettede og praktik orienterede fag. Samt at det de senere år har været et ud-

bredt ønske fra aftagerne at de studerende har et sådan forløb. 

Endvidere indføres et nyt obligatorisk kursus: Kvalitative forskningsmetoder og - de-

sign. 

Det er muligt at følge 30 ECTS udenfor sporet (der ikke kan være specialet). Hvilket 

betyder 90 ECTS indenfor linje.   

Der er en diskussion af hvordan man bestemmer hvad der ligger indenfor eller uden-

for linje. Dette er vigtigt at tage op på kommende studienævnsmøde.  

 

Regler/progressionsbestemmelser:  

Man må bestå max 30 ECTS udenfor det hum-samf spor 
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Når man vælger valgfag er der bindende og skal bestås.  

Men det er dog væsentligt at være opmærksom på den problematik med studerende 

der bliver nødt til at gardere sig mod den situation hvor de ikke får de kurser  de har 

søgt på andre fag.    

 

BIT-sporet:  

”Anaerob træning og styrketræning” bliver til ”Styrketræningens fysiologi” . ”Aerob  

træning og ilttransport” bliver til ”Muskelfysiologi” 

Kurset ”Erhvervsrettet projektforløb” henvender sig også til BIT linjen hvis der skri-

ves 30 ECTS speciale. 

 

Studieadministrationen spørger til hvorvidt det er muligt at placere alle de obligatori-

ske fag på 1. semester, Det kan formentlig ikke lade sig gøre at lægge alle de obligato-

riske fag på 1. semester. For en god ordens skyld bør de ansvarlige for de idrætsbiolo-

giske spor høres.   

 

Under dette punkt diskuterede nævnet problematikker omkring fremdriftsreformen:  

Fremover skal de studerende tilmeldes 30 ECTS hvert semester. Hvis man dumper 

bliver man stadig automatisk tilmeld de næste 30 ECTS.  

Progressionkravet betyder at det kan være svært ved de studerende at komme videre 

når de dumper.  

 

Nævnet beslutter at man derfor kan løse noget af denne problematik ved at der i reg-

lerne/progressionsbestemmelserne ved specifikke fag ikke skal stå ”bestås” men at 

man skal have ”brugt et forsøg” for at tage XXX kursus. Dette gør sig gældende på 

begge spor.    

   

 

4. Optagelseskrav kandidatuddannelsen – adgangsbegrænsning på lin-

jeniveau 

Studienævnet bedes drøfte hvorvidt studienævnet kan godkende udkastet for opta-

gelseskrav til kandidatuddannelsen. Samt komme med en vurdering af hvilke ud-

vælgelseskriterier de vil benytte i de tilfælde, hvor der er flere ansøgere end pladser. 

Ikke mindst set i lyset af at der i studienævnet er et ønske om at de 60 pladser forde-

ler sig ligeligt mellem de to spor. Derudover bedes studienævnet også komme med 

en vurdering af det hvad det kan betyde for de tofaglige ift begrænsning. 

Bilag 4.1 Optagelseskrav kandidatuddannelsen udkast 

 

Fordelingen af pladser:  

At antallet nu foreslås begrænset ved de 60 kandidater betyder bl.a. 

- At der formentlig ikke kan optages andre end egne kandidater.  

Der diskuteres hvorvidt disse så kan deles ligeligt ud på de to spor: Det er en mulig-

hed da de studerende (egne fra AU) kun har retskrav på at fortsætte på kandidatud-
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dannelsen i idræt på AU, men ikke har retskrav på et specifikt spor. Dette skal studie-

administrationen vende med AU optag.  

Hvordan prioriteres så mellem ansøgere:  

- På eksamenskarakter.  

Der er dog en række uafklarede problematikker der skal afklares i samarbejde mellem 

studieadministrationen og Jan Kahr. Det er væsentligt at afklare hvad ræsonnemen-

tet bag adgangsbegrænsningen på linjerne er. Hvad man vil opnår mv. JKS udarbej-

der i samarbejde med studieadministrationen et notat,  og dette tages op på et senere 

møde.  

 

Mindstekrav til uddannelse:  

Studienævnet mener det kunne være en mulighed at beskrive en række mindstekrav 

til uddannelsen således de kommende eller interesserede studerende kunne orientere 

sig inden ansøgningsfristen. 

Det diskuteres om det skal ind i studieordningen. Man kunne eventuelt have det som 

en vejledning, samt på diverse studieportaler.  

  

Administrationen undersøger hvordan man beskriver dette hensigtsmæssigt. Er der 

visse formuleringr der kan indskærpes, således at ingen studerende får falske forhåb-

ningerne og således, at man ikke behandler sager, der aldrig burde være blevet be-

handlet.   

 

 

5. Gensidig orientering 

5.1 Nyt fra studielederen 

5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

5.3 Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

3.4      Nyt fra Studieadministrationen   

 

6. Næste møde 

Foreløbige punkter: 

- Ny studieordning: Bachelorsidefag og kandidatsidefag 

- Ny bachelorstudieordning: Nye fag og rettelser til ekssisterende kurser 

- Udpegning af studerende til faglig følgegruppe-institutionsakkreditering  

- Summer School: Vurdering med henblik på forhåndsgodkendelse af fag 

- Studieledertal 

- Karakterstatistik sommer 2013 

Samt reelt punktet omkring den nye kandidatstudieordning der bør vendes i et 

bredere repræsenteret studienævn 

Specialer artikelform – tid brugt på speciale 

3.4 Kursus: Erhvervsorienteret projektforløb 

3.5 Kursus: Kvalitativ metode og projektdesign 

3.6 Kursus: Molekylær muskelbiologi 

3.7 Kursus: Muskelfysiologi 
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3.8 Kursus: Sport og globalisering 

3.9 Kursus: Styrketræningens fysiologi 

3.10 Kvalifikationsbeskrivelse kandidatuddannelsen  

 

7. Eventuelt  

 

 

 


