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Møde den: 29. august 2013 i studienævnet for idræt kl. 10.00-12.00 

Lokale 345, Dalgas Avenue 

 

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

Jensen, Erik Mikkelsen, Nadja Højgaard Nielsen, Lisbeth Lund 

 

Fra Administrationen: Jeppe Norskov Stokholm 

 

Fraværende: Jens B. Christensen (afbud), Christopher Frydenlund (afbud), Alexander 

Kokholm Jensen 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Orientering om studiestart samt ansøgertal til Bacheloruddannelsen 

i Idræt og Kandidatuddannelsen i Idræt (JK) 

Jan Kahr orienterede om, at de to optagelsesprøver i foråret er forløbet vel. I alt 

ca. 90 ansøgere har fået tilbudt plads på hhv. bacheloruddannelsen i Idræt (80) 

og bachelortilvalget i Idræt (ca.10). Det eksakte tal for antal på tilvalg er ikke 

kendt. 

 

De nye studerende startede rus-ugen den 27. august. 

 

Til kandidatuddannelsen i Idræt var der i alt ca. 74 ansøgere med henblik på op-

start den 1. september. Antallet af optagne er endnu ikke endelig opgjort, men 

det er et stort ønske, at tallet for optagne foreligger væsentlig tidligere, specielt 

med henblik på holdoprettelse/dublering og deraf følgende skemalægning. 

 

Studienævnet ønsker at undersøge alle forhold vedrørende adgangsbegrænsning 

til kandidatuddannelsen, herunder også om det fremadrettet er muligt at lave 

adgangsbegrænsninger for egne bachelorstuderende i forbindelse med optagelse 

på kandidatuddannelsen. 

 

3. Evaluering af 4. semester inkl. eksamen og reeksamen (JK) 

Jan Kahr orienterede om, at studienævnet har udarbejdet et standard evalue-

ringsskema, der er udleveret til de kursusansvarlige. Besvarelserne fra kurserne 

på 4. semester er aktuelt til behandling hos MEDU.  

Resultaterne af evalueringen vil blive gennemgået på det førstkommende studie-

nævnsmøde, efter de foreligger. 
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4. Orientering vedr. Analyse af Idræt (frafald) (JK) 

Jan Kahr orienterede kort om baggrunden for rapporten og hovedkonklusioner-

ne heri, hvorefter der blev åbnet op for kommentarer. 

 

Henrik Sørensen var kritisk over for indsamlingen og bearbejdningen af det sta-

tistiske materiale, samt de konklusioner der blev draget på baggrund heraf. 

 

Studienævnet udtrykte bekymring over, at de studerende angiver det ugentlige 

tidsforbrug på kandidatuddannelse anvendt direkte på studierne (forberedelse 

og undervisning) til gennemsnitligt 20,5. I betragtning af, at de studerende er 

indskrevet på en kandidatuddannelse, er studienævnet af den opfattelse, at 

dette for lavt. 

 

De studerende i studienævnet bemærkede, at der mangler vejledning i for-

hold til muligheder for at vælge fagpakker på kandidatuddannelsen. 

 

De studerende efterspurgte en liste over allerede forhåndsgodkendte kurser på 

bachelor- og kandidatuddannelsen, der kan gøres tilgængelig for de studerende. 

Dette eksempelvis på studieportalen. 

 

De studerende foreslog desuden, at muligheden for at etablere et praktikophold 

som en del af kandidatuddannelsen. 

Jan Kahr gennemgik de aktuelle muligheder. Studienævnet vil arbejde for, at de 

aktuelle muligheder i højere grad bliver synliggjort for de studerende. 

 

Bilag: Analyse af Idræt (frafald) 

 

5. Studentersager 

- Ansøgning om 4. prøveforsøg i Atletik samt om muligheden for at afløse de 

praktiske elementer i kurserne Atletik og Spring-rytmegymnastik. 

 

Ansøgningen blev imødekommet, således at 

- Den studerende ikke skal indgå i den praktiske del af kurset Atletik og i kurset 

Spring-rytmegymnastik. I stedet skal den studerende udarbejde to skriftlig 

afløsningsopgaver, der ækvivalerer de praktiske dele af hhv. Atletik og  

Spring-rytmegymnastik De to opgaver vil blive udarbejdet af de kursusan-

svarlige i samarbejde med studieleder Jan Kahr. 

- Den studerende bevilges et 4. eksamensforsøg. 

- Studienævnet udtalte desuden, at studieadministrationen skal bestræbe sig 

på at tilrettelægge eksamen for den studerende i kurset Atlektik og Spring-

rytmegymnastik således, at denne kan tilmeldes bachelorprojekt i foråret 

2014. 

-  
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Bilag:  

- Sagsfremstilling 

- Ansøgning fra studerende 

- Dokumentationer i form af journal, diagnose, lægeerklæring, skadenotat og 

operationsdato 

 

6. Gensidig orientering 

6.1 Nyt fra studielederen 

Jan Kahr orienterede om, at der i løbet af efteråret vil blive igangsat arbejde 

med at udfærdige nye studieordninger for såvel bachelor- som kandidatuddan-

nelsen. 

 

6.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

 

Lisbeth meddelte, at hun ønsker at udtræde af studienævnet pr. 1. oktober 

grundet udenlandsophold. De studerende blev af Jan Kahr opfordret til at ud-

pege en observatør, der kan deltage på studienævnsmøderne frem til det næste 

valg til studienævnet. Nadja H. Nielsen, studievejleder, indvilgede i at udfylde 

denne post frem til det nye studienævn har første møde. 

 

6.3 Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

 

Studievejledningen orienterede om, at de afholder et introduktionsforløb for de 

nye studerende. 

 

Studievejledningen orienterede desuden om, at der arbejdes på at blive offent-

liggjort en liste over valgfag, der på bacheloruddannelsen kan tages på andre 

uddannelser uden for Idræt. Studievejledningen undersøger, om listen kan of-

fentliggøres på studieportalen. 

 

Studienævnet opfordrede studieadministrationen til at udarbejde en gruppe i 

kursuskataloget, hvoraf kurser, der er forhåndsgodkendt tidligere, vil være til-

gængelig. 

 

7. Kommende møder 

Dato for de kommende møder er  

 torsdag den 19. September, kl. 12.00 14.00 

 onsdag den 30. Oktober, kl. 11.00 – 13.30 

 onsdag den 4. December, kl. 11.00 – 14.00 

 

8. Eventuelt  

Intet til dette punkt 


