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Møde den: 15. januar 2014 

I Studienævnet for idræt 

Deltagere: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Kristian Overgaard, Marie 

Egebjerg Jensen (kom kl. 12.00), Erik Mikkelsen,  

Fra Administrationen: Drude Katrine Jørgensen  

 

Fraværende: Jens B. Christensen, Nadja Højgaard Nielsen, Christopher Fry-

denlund, Kristian Arnfeldt Olsen.  

 

 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Studieledertal 

Orientering  

Bilag: 

1. Studieledertal  

1.A. Notat studieledertal  

1.B. Bestand 01102013 

1.C. Produktion færdiguddannede 01102013 

1.D. Nyoptag bacheloroptag 

1.E. Nyoptag kandidatoptag 

 

Studienævnet tager tallene til efterretning. Studienævnet hæfter sig dog ved at der 

særligt på bacheloruddannelsen er sket en væsentlig forbedring i gennemførelsesti-

den. Derudover at der grundet det større bacheloroptag nu også optages flere kandi-

dater end tidligere. Studienævnet er opmærksom på at det er væsentligt at arbejde på 

at produktionen svarer til optaget.     

 

Der er dog en række af studienævnets medlemmer der påpeger en række problema-

tikker vedrørende validiteten af tallene. Det foreslås at man eventuelt inviterer en 

medarbejder fra AU studier der arbejder med studieledertallene, næste gang tallene 

er på dagsorden.    

  

3. Karakterstatistik sommer 2013 

Orientering  

Bilag g: 2.A. Karakterstatistik idræt sommer 2013 

  

Studienævnet tager tallene til efterretning. Der er dog udbredt utilfreds med at talle-

ne er angivet i procent når der er tale om så lille en bestand.   
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Studienævnet har en kortere diskussion af hvad eksamensformen betyder dels for 

kvaliteten af uddannelsen og dels hvad det er man ønsker at de studerende rent fak-

tisk får med sig af kompetencer.  

 

4. Indstilling Aus jubilæumsfond: Pædagogisk hæderspris  

Prodekan for uddannelse Berit Eika vil gerne have studienævnene til at pege på 

potentielle kandidater til den Pædagogiske Hæderspris, så også de studerende 

får en mulighed for at have en stemme, da de jo er modtagere af pædagogikken. 

Indstillingen skal være fulgt af en begrundelse samt vedhæftes CV. Der kan kun 

indstilles én pr. studienævn. 

Prisen er på 100.000 kr. og gives til en underviser som påskønnelse af en ind-

sats for fremragende og banebrydende underviser. 

Bilag  

3.A. Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris Uddeling 

2014 

3.B. Modtagere Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæders-

pris 

 

Studieadministration, DKJ, sender det rundt til de studerende i studienævnet 

og udbeder sig et forslag inden mandag d. 20. januar 2014. Herefter går det i 

høring til studienævnet.  

  

5. Studentersager 

Sag vedr. dispensation for progressionskravet på kandidatuddannelsen i idræt 

om at have bestået 20 ECTS for at fortsætte på 2. semester 

Bilag:  

4.A. Sagsfremstilling 

4.B. Dokumentation  

4.C. Ansøgning  

Ansøgningen er imødekommet. Den studerende kan dog ikke vælge idrætspro-

jekt.   

 

Ansøgning vedr. optagelse på kandidatuddannelsen med andet optagelsesgrund-

lag end en BA i idræt (BA i Global Nutrition and Health).  

Bilag: 

4.D. Studieordning   

4.E. ECTS fordeling  

4.F. Studiejournal 

 

Ansøgeren kan med sikkerhed ikke optages på den HUMF-SAMF linjen.  

Det er uklart hvorvidt studienævnet vil optage ham i det hele taget. Der er en 

række ting der skal afklares med AU-optag (jf. nedenstående samt pkt. 5). Når 

der foreligger en afklaring på disse ting kommer sagen på studienævnsmøde igen 

eller evt. i høring.   
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Under dette punkt tages pkt. 5 op da det er væsentligt for vurderingen af denne 

ansøgning hvilke, mindstekrav man i studienævnet mener en studerende bør ha-

ve for optagelse på kandidatuddannelsen.  

 

Ny studieordning Kandidatuddannelsen  
 

6. Mindstekrav til optagelse på kandidatuddannelsen  

Studienævnet bedes drøfte hvorvidt studienævnet kan godkende udkastet for 

vejledende optagelseskrav til kandidatuddannelsen. 

Bilag: 5.A. Vejledning- mindstekrav til optagelse på bacheloruddannelsen  

 

Det besluttes at der pilles en række fag ud af udkastet, som rettes til og bibehol-

des som en vejledning for studievejlederene  

 

Udkastet tilrettes og sendes i høring efterfølgende.  

 

Vejledningen videreformidles derefter til studievejledningen.   

 

7. Adgangsbegrænsning på linjeniveau  

Bilag 6.A. EFTERSENDES hvis notatet når at blive færdiggjort 

   

Det oplyses på mødet, at det desværre endnu ikke har været muligt at få kontakt 

til AU-optag, som skal være medvirkende til at afklare en række problematikker.  

Der opstod under pkt. 5 et tillægsspørgsmål, der vedrører hvilke muligheder der 

er for prioriteringen af de udefrakommende kandidater.  

Punktet tages op på førstkommende studienævnsmøde     

 

8. Ny studieordning Kandidatuddannelsen  

Studienævnet bedes tage stilling til hvorvidt studienævnet kan tilslutte sig udkastet til studie-

ordningsændringerne på kandidatuddannelsen. Herunder, brugen af prøveformer og brugen 

af censurformer. Samt kursusindhold/læringsmål.  

Studienævnet kan via kursuskataloget orientere sig i hovedparten af kursusbeskrivelserne der 

ligger for eksisterende fag. (nye fag eller fag med mange rettelser medsendes som bilag) Her-

under bilag vedr. speciale studienævnet bedes drøfte. Kompetenceprofilen eftersendes.  

Bilag: 

7.A. Kassogram hum-samf udkast 

7.B. Kassogram Biospor udkast 

7.C. Kursus: Erhvervsorienteret projektforløb 

7.E Kursus: Kvalitativ metode og projektdesign 

7.F. Kursus: Molekylær muskelbiologi 

7.G Kursus: Muskelfysiologi 

7.H. Kursus: Sport og globalisering 

7.I.Kursus: Styrketræningens fysiologi 

7.J Kompetenceprofil  
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7.K Valgfag indenfor og udenfor linje  

 

Den humanistisk-samfundsvidenskabelige spor:  

Der er fremadrettet 40 ECTS der er obligatorisk.  

Særligt det nye fag: Erhvervsrettet projektforløb i idræt, åbner for de studeren-

des muligheder for at komme i gang med projekter,  der er mere praksisnært og 

som efterspørges i erhvervssammenhænge.  Aftalgerpanet fandt på mødet i de-

cember det nye fag særdeles relevant og kunne helt tilslutte sig det nye tiltag. 

 

Det idrætsbiologiske spor:  

Det diskuteres hvorvidt man kan lægge de obligatoriske kurser på samme seme-

ster, 1. semester.  

Det er dog ikke muligt pga. arbejdsbelastningen for den enkelte underviser. 

 

Erhvervsorienteret projektforløb 

Kurset ( forløb og opgave) bedømmes af vejleder. Det blev besluttet, at hvis op-

gaven ikke kan godkendes inddrages en intern ekstra bedømmer i forbindelse 

med den endelige vurdering af opgaven.  

Hvis selve praktikforløbet ikke kan godkendes, skal den studerende ud i et nyt 

forløb.  

 

Kvalitativ metode og projektdesign 

Der er en række smårettelser og eller ingen kommentarer    

 

Molekylær muskelbiologi 

Studienævnet beslutter at faget fortsat er 5 ECTS.   

 

Muskelfysiologi 

Ingen kommentarer.  

 

Sport og globalisering 

Der er en række smårettelser og eller ingen kommentarer    

 

Styrketræningens fysiologi 

Ingen kommentarer 

 

KO tager overgangsordninger op og pointere en række udfordringer: Aerob træ-

ning og ilttransport kunne køres et år mere, således at kurset kan følges for de 

studerende, der kommer med muskelfysiologi fra den gamle ordning.  

Dette punkt, overgangsordninger, tages op som et selvstændigt punkt til næst 

komne studienævnsmøde.  

 

Kompetenceprofil  

Ingen kommentarer 
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Valgfag indenfor og udenfor linje  

Studienævnet godkender, at progressionsbestemmelserne vedr. valgfag minime-

res, således at alle valgfag skal have relevans for linjens tematik. 

Det vil fortsat være muligt at tage valgfag som i udgangspunktet falder udenfor, 

men det vil nu påhvile den studerende i ansøgningen at argumentere for, hvorfor 

et sådan valgfag har relevans for den studerendes uddannelse. 

  

Progressionsbestemmelserne ændres dermed til: 

 

Valgfrie kurser skal vælges indenfor det humanistisk samfundsvidenskabelige 

fagområde.  

 

Valgfrie kurser skal vælges indenfor det idrætsbiologiske (evt. humanbiologiske) 

fagområde.  

 

Det er dog muligt at tage valgfag uden for fagområdet. Den studerende skal dog i 

ansøgningen argumentere for relevansen af valgfaget i det samlede studiepro-

gram. 

 

 

9. Specialer artikelform – tid brugt på speciale 

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

stet til specialer i artikelform. Derudover bedes studienævnet tage stilling til 

tidsperspektivet i specialet, både for den studerende samt for tidsfristen for be-

dømmelse. Se bilag  

Bilag: 8.A. Specialer artikelform – tid brugt på specialet  

 

Der skal formuleres et til 60 ECTS speciale og derudover foretages en række ret-

telser i det eksisterende udkast. JK udarbejder nyt forslag til begge.    

Udkastet sendes i høring efterfølgende.  

 

Se papir vedr. speciale i tid. 

 

10. Ny studieordning: Bachelorsidefag og kandidatsidefag 

Bilag  

10.A. Bachelortilvalg- kandidattilvalg- fag  

10.B. Kompetenceprofiler BA-tilvalg og KA-tilvalg 

Ingen kommentarer 

 

Herunder behandles også udkastet til kompetenceprofilen til bacheloruddan-

nelsen  

10.C. Sammenhæng mellem den overordnede kvalifikationsramme og uddan-

nelsens kompetenceprofil.  
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Der er en række smårettelser. Studienævnet godkender udkastet.    

 

Bachelorkassogrammet: KO problematiserede, at det obligatoriske program i 

den kommende BAstudieordning er udvidet, således at det ikke længere er mu-

ligt for studerende på 2. studieår at tage valgfaget Medicinsk biokemipå 25 

ECTS.  JKS varede, at studienævnet i princippet har færdigbehandlet og -

besluttet bachelorprogrammet. JKS sagde endvidere, at det fortsat er muligt for 

de studerende at tage dette kursus på 3. år - både efterår og forår. MEJ tilføjede, 

at hun netop læser faget i forårssemestret. 

På forslag af MEJ blev det besluttet at DKJ tager kontakt til AU studier med 

henblik på at undersøge,  hvorvidt det er muligt, at de tre obligatoriske kurser på 

4. semester også kan følges af studerende på 6. semester.  

  

11. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen:  

De BA studerende der gerne vil læse KA-fag 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

d. Nyt fra Studieadministrationen   

 

12. Eventuelt  

 

13. Næste møde 

Dato: 18. Februar 10-12.30 

 

Foreløbige punkter til næst komne studienævnsmøde  

- Adgangsbegrænsning på linjeniveau  

 


