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Møde den: 19. marts 2013 i studienævnet for idræt kl. 12.30-15.00 

Lokale 345, Dalgas Avenue 

Møde i Studienævnet for Idræt 

 

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

stiansen, Lisbeth Lund, Christopher Frydenlund Erik Mikkelsen, Marie Egebjerg Jen-

sen, Alexander Kokholm Jensen (Studievejleder), Nadja Højgaard Niel-

sen(Studievejleder) 

Fra Administrationen: Drude Katrine Jørgensen 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Kursusændringer  

Fag: 

Menneskets fysiologi: Der er en overvejelse fra underviser omkring at man skal 

gøre en del af eksamen til en multiple choice. Da det er en overvejelse vil studie-

nævnet ikke tage stilling til dette. Underviser må gøre overvejelserne til ende og 

ved næste indkaldelse af ændringer evt. notere dette som en ønsket ændring stu-

dienævnet således kan tage stilling til. Derfor er eksamen uændret 

Spring-rytme-gym,: Under anbefalede forudsætninger: ”Deltagelse” ændres til 

”deltagelse samt tilmeldt eksamen”  

Friluftsaktiviteter og kystfriluftsliv: Under feltet Timer-uge-periode skal der stå 

vedr. ekskursioner at ”dato udmeldes ved kursusstart”.  

Idrætspædagogik: Eksaminationstid er fortsat 2 dage 

Friluftsliv: Studienævnet ønsker at der i kursuskataloget fremgår hvor meget 

deltagerbetalingen ved faget er.  

Numerisk Biomekanik: Laves om fra 5 ECTS til 10 ECTS 

Nyt kursus der udbydes på La Santa i vinterhalvåret: Kurset er stadig under 

udarbejdelse da studienævnte efterlyste en klarer kursusbeskrivelse. Derudover 

skal studieleder i samarbejde med studieadministrationen finde ud af hvorvidt 

det eksamens- og undervisningsmæssigt er en mulighed at kurset er placeret i 

uge 5.   

 

3. Ny Studieordning Bachelortilvalg  

Bilag: 

Punktet bortfalder og studieordningsrevison på BA-tilvalg sker samme tid som 

de andre studieordninger i januar-februar 2014. Arbejdet påbegyndes dog alle-

rede i slutningen af maj 2013 
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4. Studentersager 

4.1 Ansøger 1 Ansøgning om merit 

Bilag:  

Sagsfremstilling  

Ansøgning  

Kursusbeskrivelse af faget Kompleks funktionsteori 

Kursusbeskrivelse af faget Matematikkens og datalogiens fagdidaktik  

Kursusbeskrivelse af faget Målteori 

Kursusbeskrivelse af faget Sandsynlighedsteori 1.1 

Ansøgningen er afvist   

4.2 Ansøger 2 Ansøgning om fritagelse fra deltagelseskrav i Atletik samt 

Spring/rytme 

Bilag: 

Ansøgning samt sagsfremstilling  

Ansøgningen er afvist 

 

5. Fritagelses fra deltagelseskrav – skadesudfordring  

Bilag: Notat eftersendes med kommentarer og to aktuelle studerendes problema-

tikker.  

Der er et tilbagevendende problem med skader. Det giver problemer if. til eksamen. 

Men også deltagelseskrav i den obligatoriske undervisning kan studerende have be-

svær med at opfylde.  

Særligt for studerende der har sidefag i idræt betyder dette forøget risiko for betragte-

lig studietidsforlængelse. 

 

Studienævnet efterspørger at den praktisk-teoetisk enhed (undervisergruppen) tager 

problematikken op og udarbejder et notat om hvorledes man forholder sig til skader 

med særlig vægt på hvorvidt de studerende kan opfylde deltagelseskravet i praktiske 

øvelser på anden vis. Hvis der er forskel på/i de praktiske fag forventes dette forkla-

ret.  

Dette punkt kommer på næste SN-møde  

 

6. Gensidig orientering 

6.1 Nyt fra studielederen. Studiestart mandag d. 2. september  

6.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

Sektionsleder Ask Vest orienterer om den bilaterale Erasmus aftale med Oslo NIH, et 

semester der udbydes på engelsk. Der er fem spor deroppe.   

6.3 Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

Intro-start på KA. AULA, internet mv.  

 

7. Næste møde 

Tirsdag d. 30. april 2013 kl. 12.30 

 

8. Eventuelt  


