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Mødedato: 24. august 2022 
Mødested: 3410-345 
Mødeemne: Studienævnsmøde idrætsvidenskab 
 
Deltagere: Kristian Raun Thomsen, Marlene Kjær, Simon Lønbro, Marie Elisabeth 
Andersen, Eline Skjøttgaard Lorentzen (ref.)  
 
Afbud: Henrik Sørensen, Frederik Thybo, Jonathan Lund Jessen, Laura Ladekjær; 
Dorte Lindvald Petersen  
 

1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen  
Der er ved en fejl et ekstra punkt 5. på dagsordenen. Det tages ud. Herefter blev 
dagsordenen godkendt.  

 
2. Beslutning: Studentersager til behandling  

Der var ingen sager til behandling  
 
3. Orientering: Studentersager siden sidst  

Kristian Raun Thomsen orienterede om, at der er mange meritsager til behand-
linger omkring studiestart. Orienteringen blev taget til efterretning.  

 
4. Beslutning: Valgfag F23 

Valgfagsudbuddet for foråret 2023 blev godkendt.  
 
Fag der udbydes under bacheloruddannelsen i idrætsvidenskab:  
- Atletik og bevægelsesoptimering  
- Entreprenørskab i idræt  
- Idrætsskader 
- Fysisk træning og træningsplanlægning 
- Kost, helbred og præstation  
- Sport and exercise psychology  
- Undervisning og formidling 
 
Fag der udbydes under kandidatuddannelsen i idrætsvidenskab:  
- Praktik som gymnasielærer 
- Selvvalgt projektopgave 
- Erhvervsrettet projektforløb i idræt 
- Fodboldvidenskab  
- Molekylær muskelbiologi  
- Muskelfysiologi  
- Sport og etik 
- Statistik  
- Kvalitative metoder og projektdesign 
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Fag der udbydes under andre kandidatuddannelser og godkendt for studerende 
kandidatuddannelsen i idrætsvidenskab: 
- Projektledelse og sundhed  

 
Kristian Raun Thomsen orientere om, at han pt. er ved at afsøge mulighederne 
for yderligere udbud på bacheloruddannelsens 5. semester til efteråret 2023. For-
venteligt inden for pædagogik. Studienævnet drøftede efterårsudbuddet fremad-
rettet.  

 
5. Orientering: Årets ansøger- og optagetal  

Kristian Raun Thomsen orienterede om årets ansøger- og optagetal. I år er opta-
get 74 studerende på bacheloruddannelsen i idrætsvidenskab. Optagetallet vil 
være faldende de kommende år idet kandidatuddannelsen er ledighedsdimensio-
neret. Data viser også at der var mange 1. som havde idrætsvidenskab på AU som 
deres 1. prioritet.  
Pr. første runde optag er der optaget 52 på kandidatuddannelsen i idrætsviden-
skab. Der er primært optaget retskravsansøgere.  

 
6. Orientering: Årets underviserpris 

Det blev aftalt at starte processen for udvælgelse af årets underviser op. Marie Eli-
sabeth Andersen får videre med processen sammen med de øvrige studerende i 
studienævnet. Planen er umiddelbart at gennemføre afstemningen digitalt. Det 
blev aftalt at Kristian Raun Thomsen formidler liste over kursusansvarlige og un-
derviser til Marie Elisabeth Andersen.  
De studerende giver status på det processen på det kommende studienævnsmøde.  

 
7. Gensidig orientering  

Kristian Raun Thomsen orienterede om:  
- Valgfagscafe:  valgfagscafeen fungere rigtig godt i foråret. Derfor afholdes 

igen dette semester valgfagscafe, hvor valgfagene for foråret 2023 blive præ-
senteret for de studerende.  Kursustilmeldingsperioden er 1.-5. november 
2022. Valgfagscafeen vil ligge den 26. oktober kl. 15-16.30.  

- Værdigrundlag og pædagogiske principper på Health: Er nu godkendt af fa-
kultetsledelsen. Næste skridt er, at får papiret til at leve. Det skal blandt andet 
ske gennem følgende:  

o Bevidsthed i om principperne i forbindelse med studieordningsrevisi-
oner og arbejdet med andre strategiske satsninger.  

o Institutledelsen har fokus på det forbindelse med onboarding af nye 
medarbejdere og også i forhold til at give tid til at etablerede medar-
bejdere bruger tid på at få det til at leve.  

- Sygemelding: som får betydning for kursusafviklingen her i efteråret. Det en-
ten er eller bliver håndteret, så kurserne har fået en ny underviser.  
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- Kommende medarbejderinternat: Der skal arbejdes med studieintensitet 
(studieaktivitetsmodellen som redskab) og beskæftigelse.  

- Køkkenet: afventer en større renovation hvor det omdannes til the-køkken. 
For nu bliver der rykket gammelt inventar ud og de studerends køleskabe kan 
komme ind. institutsekretariatet har lavet en plan for rengøring og brug af lo-
kalet.  

 
Simon Lønbro orienterede om: 
- Kommende kaffemøde med sekretariatsleder for idrætssamvirket Aarhus, 

Martin Borch. Indtil videre lidt løst, men fokus er på, hvordan idrætsuddan-
nelsen kan bruges mere i det lokale idrætsmiljø her i byen, herunder evt en 
kobling til det erhvervsrettede projektforløb.  

 
8. 8. Beslutning: efterårets mødedatoer 

Studienævnet fastlagde mødedatoer for resten af studienævnsåret:  
 

Mandag den 3. oktober 12-14.  
Tirsdag den 25. oktober kl. 12.00-14.00  
Tirsdag den 22. november kl. 12.00-14.00  
Tirsdag den 20. december kl. 12.00-14.00  
Tirsdag den 24. januar kl. 12.00-14.00 

 
9. Evt. 

Intet at bemærke.  


	1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen
	2. Beslutning: Studentersager til behandling
	3. Orientering: Studentersager siden sidst
	4. Beslutning: Valgfag F23
	5. Orientering: Årets ansøger- og optagetal
	6. Orientering: Årets underviserpris
	7. Gensidig orientering
	8. 8. Beslutning: efterårets mødedatoer
	9. Evt.

