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Møde den: 12. november 2014, kl. 12.30-14.30 

Lokale 345, Dalgas Avenue 

Møde i studienævnet for Idræt 

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

Munch 

 

Fra studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen og Jeppe Norskov Stokholm (re-

ferent) 

 

Fraværende: Mikkel Lund (afbud), Henrik Sørensen (afbud), Nadja Højgaard Nielsen, 

Kristian Arnfeldt Olsen, Erik Elgaard Mikkelsen, Katrine Brun og Nikolaj Hansen 

 

REFERAT 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 

2. Studentersager 

Ansøgning om merit for fag på VIA University College  

Afvist, da studienævnet på det foreliggende grundlæg ikke vurderede, at kurser-

ne er på et niveau svarende til Bacheloruddannelsen i Idræt. 

 

Bilag:  1. A. Sagsfremstilling vedr ansøgning om merit for fag på VIA Uni-

versity College 

 1. B. Intercultural_Communication 

 1. C. Dietry Recommendations Sociology of Food Concepts of Health 

and Globa Burden of Diseases 

 1. D. Biochemistry Physiology and Basic Nutrition 

 1. E. Epidemiology Basic statistics and Dietary assessment and an-

thropometrics 

1. F. Educational theory and planning Psychology Health communi-

cation and Qualitative methods 

 

Ansøgning om Skype eksamination i ”Krop, medicin og sundhed” 

Imødekommet, da den studerende opholder sig i New Zealand i forbindelse med 

et studieophold. 

 

Bilag:  2.A. Sagsfremstilling vedr. ansøgning Skype eksamination 

 

Ansøgning om udsættelse af afleveringsdato  

Afvist, da studienævnet ikke finder, at der foreligger et usædvanligt forhold, som 

kan begrunde en udsættelse. 
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Bilag:  3.A. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om udsættelse af afleverings-

dato 

3. B. Praktikaftale 

3. C. Kursusbeskrivelse 

 

  

3. AUs kvalitetspolitik 

Studienævnet skal vedtage et sæt grænseværdier og medhørende bemærkninger, 

som skal fremsendes til fakultetsledelsen.  

 

Jan Kahr gennemgik det rundsendte forslag til en fastsættelse af grænseværdier-

ne, som studienævnet efterfølgende godkendte. 

 

Bilag:  Pkt 3_Forslag til tilbagemelding til fakultetsledelsen  

Notat til studienævn vedr fastsættelse af grænseværdier  

Pkt 3_Bilag 1_retningslinje_årlig status 

  Pkt 3_Bilag 2 Uddannelsesevaluering_HEs model_ver2 

  Pkt 3_Bilag 3 Mapning_standarder_indikatorer 

Pkt 3_Bilag 4 Indikatorer som skal fastlægges – Idræt 

Pkt 3_Notat til studienævn vedr fastsættelse af grænseværdier 

   

4. Ændring af B-prøver 

Jan Kahr gennemgik det rundsendte forslag til en ændring af B-prøverne, som 

studienævnet efterfølgende godkendte. 

 

Bilag:  Pkt 4_Gennemgang af B-prøver til studienævnet efteråret 2014 

 

5. Orientering vedr. akkreditering 

Jan Kahr og Jens Behrend orienterede om besøget fra akkrediteringspanelet, der 

forløb positivt. I forhold til den videre proces,  fremsender akkrediteringspanelet 

en foreløbig rapport, som studieleder har 14 dage til at kommentere på. Herefter 

sendes akkrediteringsrapporten til akkrediteringsrådet, der aflægger den endeli-

ge rapport til juni, 2015. 

 

6. Undervisningsevaluering på HE 

Studienævnet gennemgik forslaget til de 8 fællesspørgsmål samt de  åbne 

spørgsmål. 

 

Ask Vest problematiserde formuleringen af spørgsmål 6 og 7, der vedrører bru-

gen af elektroniske læringsplatforme.  

 

Studienævnet ønskede at få afklaret, hvornår den nye evalueringsform bliver im-

plementeret. Dvs. om det bliver i forlængelse af E14 eller F15. AU Studier under-

søger dette, og orienterer herefter studieleder.  
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Bilag:  Pkt 6_Eventuelle basisspørgsmål + SLF 

 

7. Medinddragelse af studerende på Health 

Studienævnet finder ikke anledning til at iværksætte yderligere initiativer. 

 

De studerende har mulighed for at få repræsentation i studienævn, Institutfo-

rum, Akademisk Råd og AUs Bestyrelse. I forhold til de to førstnævnte fora har 

det vist sig vanskelig at få de studerende til at engagere sig. Det er således ikke 

studienævnets opfattelse, at ønsket om øget medinddragelse er relevant på idræt. 

 

I den forbindelse kan det nævnes, at studieleder og sektionsleder en gang pr. se-

mester holder et møde med de studerende, hvor de har mulighed for at stille 

spørgsmål og kommenterer på uddannelsen.  

 

Bilag:  Pkt 7_Sagsfremstilling vedr medindragelse af studerende på Health 

 

8. Forslag om ændring af beregning af snit ifm. optag på tilvalg i Idræt 

Studienævnet godkendte forslaget om at ændre beregningen fra et vægtet til et 

simpelt gennemsnit. 

 

Bilag:  Pkt 8_Forslag om ændring af beregning af snit ifm. optag på TV i 

Idræt 

 

9. Feedback vedr. idrætsuddannelsen 

Studienævnet tager punkt 1 til efterretning og vil sørge for, at kritikken bliver vi-

derebragt til de kursusansvarlige og underviserne.  

 

Studieleder tager til kontakt til de kursusansvarlige vedr. de kritikpunkter, der er 

omtalt i punkt 2. 

 

Bilag:  Pkt 9_Sagsfremstilling ang. feedback fra studerende vedr. idræts-

uddannelsen 

 

10. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 

Jan Kahr orienterede om, at han aktuelt er i dialog med dekanatet vedr. 

det kommende optag. Der optages 80 på Bacheloruddannelsen i Idræt 

(plus 10 på standby) og 10 på Bachelortilvalget i Idræt. Hertil vil der fra 

optaget til Sommer 2015 bliver overbooket med 2 på Bachelortilvalget. 

 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Ask Vest orienterede om, at han på det kommende møde i studienævnet 

gerne vil drøfte tal vedrørende gennemførsel på hhv. bachelor- og kan-
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didatuddannelsen. Punktet kommer således på dagsordenen til det 

kommende møde, og AU Studier vil sørge for, at de relevante data bliver 

rundsendt inden mødet. 

 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

Intet til dette punkt  

 

d. Nyt fra Studieadministrationen   

Intet til dette punkt. 

 

11. Eventuelt  

Intet til dette punkt 

 

 

Næste møde 

Tirsdag den 9. december, kl. 9.30 – 11.00 

 

 

 

 


