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Ekstraordinært møde den: 6. juni 2013 i studienævnet for idræt kl. 11.00-

13.00 

Lokale 345, Dalgas Avenue 

 

Deltagere: Jan Kahr Sørensen, Jens B. Christensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christi-

ansen, Marie Egebjerg Jensen, Erik Mikkelsen, Christopher Frydenlund, Alexander 

Kokholm Jensen, Nadja Højgaard Nielsen 

 

Fra Administrationen: Jeppe Norskov Stokholm 

 

Fraværende: Lisbeth Lund (afbud) 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

 

2. Faglig vurdering af ansøgere til Kandidatuddannelsen i Idræt 

 

Ansøger A 

Bilag:  Ansøgning 

Ansøgning + tilvalg 

Midlertidigt uddannelsesbevis 

Studieordning 

 

Kan ikke optages på det forelæggende grundlag. 

 

Ansøgers uddannelsesmæssige baggrund er efter universitetets vurdering ikke i 

niveau, omfang og indhold svarende til de i Studieordningen for Kandidatud-

dannelsen i Idræt (2012) angivne adgangskrav og forudsætninger for optagelse.  

 

Mangler kompetencer inden for følgende områderne: 

 Videnskabsteori 

 Humanistisk-Samfundsteoretisk idrætsteori 

 Idræt og Sundhed 

 Arbejds- og træningsfysiologi 

 

Ansøger B 

Bilag:  Ansøgning 

Eksamensbevis UCN 

 

Kan ikke optages på det foreliggende grundlag. 
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Ansøgers uddannelsesmæssige baggrund er efter universitetets vurdering ikke i 

niveau, omfang og indhold svarende til de i Studieordningen for Kandidatud-

dannelsen i Idræt (2012) angivne adgangskrav og forudsætninger for optagelse.  

 

Mangler kompetencer inden for følgende områderne 

 Idrætspædagogik 

 Humanistisk-Samfundsteoretisk idrætsteori 

  Bioemkanik 

 Arbejds- og træningsfysiologi 

 

Ansøger C 

Bilag:  Ansøgning 

Eksamensbevis 

Fysioterapi studieordning 

 

Kan ikke optages på det foreliggende grundlag. 

 

Ansøgers uddannelsesmæssige baggrund er efter universitetets vurdering ikke i 

niveau, omfang og indhold svarende til de i Studieordningen for Kandidatud-

dannelsen i Idræt (2012) angivne adgangskrav og forudsætninger for optagelse.  

 

Mangler kompetencer inden for følgende områderne 

 Arbejds- og træningsfysiologi 

 Idrætsstatistik 

 

Ansøger D 

Bilag:  Ansøgning 

Eksamensbevis 

 

Kan ikke optages på det foreliggende grundlag. 

 

Ansøgers uddannelsesmæssige baggrund er efter universitetets vurdering ikke i 

niveau, omfang og indhold svarende til de i Studieordningen for Kandidatud-

dannelsen i Idræt (2012) angivne adgangskrav og forudsætninger for optagelse.  

 

Mangler kompetencer inden for følgende områderne 

 Videnskabsteori 

 Humanistisk-Samfundsteoretisk idrætsteori 

 Idræt og Sundhed 

 Arbejds- og træningsfysiologi 

 Anatomi 

 Biomekanik 

 

Ansøger E 
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Bilag: Eksamensbevis 

Ansøgning 

Studieordning 

 

Kan ikke optages på det foreliggende grundlag. 

 

Ansøgers uddannelsesmæssige baggrund er efter universitetets vurdering ikke i 

niveau, omfang og indhold svarende til de i Studieordningen for Kandidatud-

dannelsen i Idræt (2012) angivne adgangskrav og forudsætninger for optagelse.  

 

Mangler kompetencer inden for følgende områderne 

 Anatomi 

 Arbejds- og træningsfysiologi 

 Biomekanik 

 

Ansøger F 

Bilag Ansøgning 

Eksamensbevis, diploma 

Studieordning - ergoterapeutuddannelsen 

 

Kan ikke optages på det foreliggende grundlag. 

 

Ansøgers uddannelsesmæssige baggrund er efter universitetets vurdering ikke i 

niveau, omfang og indhold svarende til de i Studieordningen for Kandidatud-

dannelsen i Idræt (2012) angivne adgangskrav og forudsætninger for optagelse.  

 

Mangler kompetencer inden for følgende områderne 

 Videnskabsteori 

 Arbejds- og træningsfysiologi 

 

Ansøger G 

Bilag: Ansøgning 

PBA Sportsmanagement 

Serviceøkonom 

Studieordning+SØK+2009-2011 (1) 

Studieordning-Sport-Management 

 

Kan ikke optages på det foreliggende grundlag. 

 

Ansøgers uddannelsesmæssige baggrund er efter universitetets vurdering ikke i 

niveau, omfang og indhold svarende til de i Studieordningen for Kandidatud-

dannelsen i Idræt (2012) angivne adgangskrav og forudsætninger for optagelse.  

 

Mangler kompetencer inden for følgende områderne 
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 Videnskabsteori 

 Humanistisk-Samfundsteoretisk idrætsteori 

 Idræt og Sundhed 

 Arbejds- og træningsfysiologi 

 Idræt og Sundhed 

 

Ansøger H 

Bilag:  Ansøgning 

Studiebekræftelse 

 

Kan ikke optages på det foreliggende grundlag. 

 

Ansøgers uddannelsesmæssige baggrund er efter universitetets vurdering ikke i 

niveau, omfang og indhold svarende til de i Studieordningen for Kandidatud-

dannelsen i Idræt (2012) angivne adgangskrav og forudsætninger for optagelse.  

 

Mangler desuden at fremsende en studieordning efter rykker den 21. maj, hvor-

for det ikke kan udspecificeres, hvad ansøger mangler af kompetencer. 

 

3. Sag vedr. revurdering om optagelse på BA Idræt via tomplads 

Bilag:  Sag vedr. revurdering om optagelse på BA Idræt via tomplads 

 

Ikke imødekommet, da der ikke er plads på de ansøgte kurser. 

 

4. Næste møde 

Dato for det kommende møde er torsdag den 20. juni. 

Første møde i efteråret er torsdag den 29. august, kl. 10.00 – 12.00. 

 

5. Eventuelt  

Det blev diskuteret, om der skulle opstilles nogle principelle retningslinjer for, 

hvad ansøgere med en professionsbachelor skal have af ekstra fag, for at kunne 

blive optaget på kandidatuddannelsen. 

Jan Kahr vil undersøge spørgsmålet nærmere sammen med Studieadministrati-

onen.  

 


