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Møde den: 19. september 2013 i studienævnet for idræt kl. 12.00-14.00 

Lokale 451, Dalgas Avenue 

 

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

Jensen, Erik Mikkelsen, Christopher Frydenlund, Alexander Kokholm Jensen, Nadja 

Højgaard Nielsen, Lisbeth Lund 

 

Fra AU Studier: Jeppe Norskov Stokholm (referent) 

 

Fraværende: Alexander Kokholm Jensen (afbud), Jens B. Christensen (afbud) 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Godkendelse af kursusbeskrivelser 

Idrætspsykologi 

Kurset blev godkendt 

 

Lisbeth foreslog, at kurset blev suppleret med en praktisk dimension. 

Jan Kahr orienterede om, at kursusbeskrivelsen indeholder en mulighed for, at 

de teoretiske elementer i kurset kan anvendes i en praktisk sammenhæng både i 

forbindelse med undervisningen og eksamen. 

Nadja foreslog, at kurset blev suppleret med faglige elementer, der kan anvendes 

i sammenhæng uden for idræt. Jan Kahr og Ask Vest Christiansen orienterede 

om, at denne mulighed allerede er indeholdt i kursusbeskrivelsen. 

 

Kost, helbred og idræt 

Kurset blev godkendt 

 

Idræt og sundhed 

Kurset blev godkendt 

 

Idrætsstatistik 

Kurset blev godkendt 

 

Kultur, teori og analyse 

Kurset blev godkendt 

 

Moderne sportspykologi 

Det blev tilføjet, at præsentationen skal vises som powerpoint ” … eller lignende 

præsentationsprogram.” 
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Kurset blev godkendt 

 

Spring- og rytmegymnastik 

Kurset blev godkendt 

 

Videregående idrætsskader 

Kurset blev godkendt 

 

Numerisk biomekanik 

Kurset blev godkendt 

 

Undervisning og formidling 

Kurset blev godkendt 

 

Nyt nordisk friluftsliv 

Kurset skal udbydes som et sommerkursus 

Ask foreslog, at kursets indholdsmæssige beskrivelse bliver præciseret. Herunder 

at der skal være en større grad af alignement mellem indhold og formål i kursus-

beskrivelsen. 

Den kursusansvarlige orienteres om studienævnets kommentarer. Kursusbeskri-

velsen behandles på det kommende møde i studienævnet. 

 

Ask problematiserede desuden, om Sektion for Idræt skal udbyde sommerkur-

ser, når der samtidig er et stort pres på undervisernes grundlæggende forpligtel-

ser på Idræt. 

 

Bilag: Kursusbeskrivelser for de enkelte kurser. 

 

3. Studentersager 

Ansøgning om at tage mere end 10 ECTS valgfag på Kandidatuddannelsen i 

Idræt på trods af at den studerende ikke har bestået kurserne ”Anaerob træning 

og styrketræning” samt ”Træning og sundhed” (progressionskrav). 

 

Ansøgningen blev imødekommet med den begrundelse, at progressionsbestem-

melsen i studieordningen har til hensigt, at studerende ikke skal tage kurset 

Idrætsprojekt før Anaerob træning og styrketræning samt ”Træning og sund-

hed” er bestået. Det er ikke tilfældet her, hvorfor ansøgningen imødekommes. 

 

4. Gensidig orientering 

4.1 Nyt fra studielederen 

Jan Kahr orienterede om, at Bacheloruddannelsen i Idræt er udtrukket til ak-

kreditering med deadline den 1. april. 
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Jan Kahr orienterede om, at det forberedende arbejde ifm. udarbejdelsen af en 

ny studieordning for Bacheloruddannelsen i Idræt er igangsat. Studienævnet vil 

blive inddraget og orienteret på de kommende møder heri. 

 

4.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

Intet til dette punkt. 

 

4.3 Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

Nadja orienterede om, at Studievejledningen har hold oplæg for de nye stude-

rende på såvel bachelor- som kandidatuddannelsen. 

 

Nadja orienterede om, at Alexander stopper som studievejleder. Det forventes, 

at der ansættes en ny studievejleder pr. 1. oktober.  

Marie udtrykte ønske om, at der opsættes flere skabe (der kan aflåses) til de 

studerende. 

 

Lisbeth refererede til et notat, der omhandlede forbedringer af studiemiljø, 

hvori det er nævnt, at der påtænkes en ny indretning af kantinen (opslagstavler 

mv.). Jan Kahr orienterede om, at der er igangsat en opfølgning herpå. 

 

Lisbeth spurgte til, hvor langt planerne er mht. etablering af kantinen på Sekti-

on på Idræt. Ask orienterede om, at der er planlagt et EU udbud, som der af-

ventes svar på. Det forventes, at driften af kantinen igangsættes 1. februar. 

 

Nadja efterspurgte, at rengøringen i træningslokalet (måtter, løbebånd, red-

skaber mv.) forbedres. Ask følger op herpå. 

 

Lisbeth foreslog, at rengøringen på læsesalen placeres enten om morgenen eller 

om eftermiddagen af hensyn til de studerende, der anvender denne. 

 

De studerende spurgte til, hvad status er på kopimaskinen på 5. sal. Jan Kahr 

følger på herpå. 

 

5. Næste møde 

Datoerne for de kommende møder er aftalt til  

 mandag den 7. oktober, kl. 10.00 – 13.30 

 onsdag den 30. oktober, kl. 11.00 – 13.30  

 onsdag den 4. december, kl. 11.00 – 14.00  

 

6. Eventuelt  

Intet til dette punkt. 

 


