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Møde den: 8. juni 2012, kl. 10.00 

Lok: 345 

Møde i Studienævnet for idræt 

 

Deltagere: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen, Mor-

ten Toft, Aleksander Kokholm Jensen (studievejleder), Nadja Højgaard Niel-

sen(studievejleder) Ida Dietz 

 

Fra administrationen: Drude Katrine Jørgensen (referent) og Merethe Hau-

gaard 

 

Fraværende: afbud Jens B. Christensen, afbud Mona Nørgaard  

REFERAT 

 

 

Referat af studienævnsmøde  

 

Ad.1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden blev godkendt 

 

Ad. 2. Træning og sundhed  

 

En række studerende har bestået forløbet: Fysisk aktivitet og Sundhed 

(5 ECTS) på deres bacheloruddannelse.  

Kristian Overgård har kontaktet studieleder og orienteret om at der 

for denne gruppe studerende vil være et stort overlap, hvis de optages 

på kandidatuddannelsens idrætsbiologiske spor, hvor det obligatori-

ske forløb: Træning og Sundhed (10 ECTS) udbydes. 

Orientering fra Studieleder Jan Kahr Sørensen 

 

Jan Kahr orienterer om kurset og forløbet. Der er tale om 4 personer 

hvor der forekommer et overlap. Altså hvor de har bestået kurset, fy-

sisk aktivitet og sundhed (5 ECTS), på bacheloruddannelsen og er til-

meldt kurset træning og sundhed (10 ECTS) på kandidatuddannelsen  

 

Studienævnet beslutter at de studerende optages direkte på forløbet. 

Der sendes mail til samtlige studeredende generelt og specifikt til de 

der er tilmeldt pågældende kursus i efteråret 2012. Derudover beslut-

tede nævnet at kursusansvarlig for træning og sundhed Kristian Over-

gaard, skal tage højde for at mindske overlappet i sin kursusplanlæg-

ning. Studieleder kontakter Kristian Overgaard og de berørte stude-

rende. 
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Ad. 3. Undervisningsplan for 2012-13 - og tilløb til 2013-14 

 

Orientering fra Studieleder Jan Kahr Sørensen  

Bilag: oversigt over antal undervisningstilmeldinger pr. forløb 

 

Det er en lille kandidatårgang i efteråret 2012, da det for 3 år siden 

var en lille BA-årgang qua tvivl omkring, de nye regler vedr. adgangs-

givende gymnasiefag. 

 

Vedr. numerisk biomekanik: En enkelt studerende tilmeldt. Der er af-

talt et fleksibelt forløb mellem underviser og den studerende således 

kurset stadig er åbent.   

 

Orientering vedr. semesterstruktur: I overgangen til Health overgår 

Idræt på sigt til en semesterstruktur. Der er dog stadig mulighed for 

blokkurser og eksamen i løbet af semesteret. Blot gives der bedre mu-

lighed for re-eksamen i semesterstrukturen.  

Det er en stor omlægning ift. beskrivelsen af uddannelsen, så det er 

blevet besluttet at processen udskydes til foråret 2013.  

 

Ad. 4. Status for ændringer i studieordninger og kursusbeskrivel-

ser vedtaget i april. 

 

Idrætsprojekt har tidligere været udbudt i alle kvarterer og mulighe-

den har været at man kunne aflevere løbende.   

 

Der er et ønske fra adm. side om to afleveringer årligt. Det er stadigt 

muligt at få den bedømt mellem fristerne hvis der er faglig begrundel-

se og der er en vejleder der er villig til at påtage sig opgaven. Den stu-

derende har dog ikke krav på bedømmelse mellem.  

 

Vedr. kursusbeskrivelser: den kursusansvarlige skal henvende sig til 

Jan Kahr hvis der skal ændres i beskrivelser. Der bliver snarest ind-

hentet opdaterede kursusbeskrivelser for både obligatoriske kurser 

samt valgfag.   

 

Ad. 5. Information om idrætsuddannelsen på nettet - hvad mang-

ler/kunne blive bedre. 

 

Der er store mangler, særligt pga. den store omlægning af hjemmesiderne. 

Pkt. tages op på et senere møde 
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Ad. 6. Studentersager  

 

Sager til behandling: 

 

A: Ansøgning: dispensation til at deltage i projektledelse og professi-

onsstudier forår 2013 

Bilag: Sagsfremstilling 

Studienævnet besluttede at ansøgningen imødekommes 

 

B: Ansøgning: 4.prøveforsøg i mennesket fysiologi.  

 Bilag: Sagsfremstilling 

Studienævnet besluttede at ansøgningen imødekommes 

 

C: Ansøgning: dispensation til at deltage i reeksamen i Arbejds- og 

træningsfysiologi i stedet for at deltage i vintereksamen 

 Bilag: Sagsfremstilling 

Studienævnet besluttede at ansøgningen imødekommes 

 

D: Orientering om Indstilling vedr. overflytning fra Aalborg univer-

sitet 

 

Ad. 7. Mødetidspunkter efteråret 

 

Jan Kahr udmelder datoer for efteråret 

 

Ad. 8. Studenterrepræsentation i studienævnet 

 

Der følges op efter sommerferien på de nye årgange. Både studerende 

og undervisere har stor interesse i at have studenterrepræsentation.    

Administrationen vil meget gerne bede om et formelt papir indsendes 

til administrationen via studieleder hvorpå navne på studerende i 

studienævnet fremgår.   

  

Ad. 9. Gensidig orientering 

 

a. Nyt fra studielederen 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

 

Ad. 10. Næste møde 

 

Punkt til et af de næstkommende studienævnsmøder: ”Information 

om idrætsuddannelsen på nettet - hvad mangler/kunne blive bedre”.  
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Ad. 11. Eventuelt 

 

Jonas Havelund: Medlem af byggeudvalget ønsker at høre studienæv-

net om en eventuel ændring i anvendelsen af et specifikt lokale:  

Musik og bevægelseslokalets faciliteter flyttes muligvis ned i kælde-

ren. Dette sker for at inddrage det til yderligere et undervisningsloka-

le. 

Da der er høringskompetence hos studienævnet høres studienævnet 

om hvorvidt de aktiviteter der foregår i lokalet nu kan foregå i kælde-

ren i et lokale der indrettes på tilsvarende vis.  

Det er studienævnets holdning at der skal meget væsentlige begrun-

delser til for at inddrage lokaler.  

Studienævnet ønsker derfor, at i fald der indrettes et lokale i kælder-

ende, der har tilsvarende indretning som musik og bevægelseslokalet, 

skal det nuværende musik og bevægelseslokale indrettes fleksibelt, så 

det kan virke som et multirum (f.eks. ved at hænge forhæng op og 

dermed bevare spejlene) og at begge lokalet vil reserveret til de stude-

rende i  i eksamenstiden (december-januar og maj-juni), da der er 

stort behov for øvelokaler. 

 

 

 


