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Møde den: 15. marts 2012 

Lokale: 345 

Møde i Studienævnet for idræt 

 

Deltagere: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christensen, 

Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander (studievejleder). 

Fra administrationen: Mona Nørgaard, Heidi Guldborg 

Afbud: Ida Dietz 

Udeblev: Anne Weinreich 

 

REFERAT 

Dagsorden Studienævnsmøde:  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

2. Studentersager  

Sager til behandling: 

 

a) Ansøgning om tidsforlængelse til eksamen i Idrætsskader (mundtlig 

eksamen) grundet dysleksi. 

Det besluttes at imødekomme ansøgningen med 5 minutters forlæn-

gelse til forberedelsen. Afgørelsen begrundes i at ansøger pga. sit 

handicap ikke skal stilles dårligere end andre studerende. 

b) Ansøgning om 4. prøveforsøg. 

Der gives afslag på ansøgningen om et 4. prøveforsøg i faget Arbejde 

og Træningsfysiologi på baggrund af det foreliggende grundlag, da ar-

bejde udenfor studiet ikke vurderes som et udsædvanligt forhold. 

  

3. Godkendelse/diskussion af indkomne kursusbeskrivelser samt 

retningslinjer og regler vedr. ny kandidat studieordning. 

Jan Kahr og Jens B. Christensen udarbejder nyt forslag til afsnittet ”Aka-

demiske kompetencer og kvalifikationer.” 

 

Under afsnittet ”Kompetencer” punkt 1, blev der på fra Aftagerpanelet 

lagt vægt på vigtigheden af tværfaglige kompetencer. I dette afsnit bliver 

ordlyden rettet til: ”Indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af 

idrætsfaglige og tværfaglige problemstillinger…”. 

 

Der skal tages stilling til C-linjens adgangskrav. 

 

Der bliver i den nye studieordning kun optag pr. 1. september grundet 

den nye struktur. 
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Sport og etik udbydes ikke 2013, skal skrives ind i kursusbeskrivelsen. 

 

Henvis fra studieordningen til diverse fagpakker. Heidi Guldborg under-

søger hvor denne henvisning kan placeres i det nye system. 

 

Det skal tydeliggøres at idrætskurser både omfatter humanistisk-

samfundsvidenskabelige kurser og idrætsbiologiske kurser. 

 

Teksten vedr. Bachelorkurserne under det Humanistisk-

samfundsvidenskabelige samt idrætsbiologiske spor, ønskes opretholdt – 

da mange studerende ikke kan tage kandidatkurserne udenfor idræt, da 

der disse steder også er et progressionskrav og dermed et krav om at man 

skal have taget et bachelorkursus før det er muligt at tage det pågældende 

kandidatkursus.  

 

 

Studienævnet er betænkelig ved niveauet i en C-linje – det undersøges 

hvor stort problemet er. Punktet tages op på næste møde. 

 

Ask Vest Christiansen stillede spørgsmål vedr. tidspunkter til reeksami-

nation specielt med henblik på fleksibilitet i forhold til tidsintervallet ef-

ter den ordinære eksamen. (der står ikke noget om re-eksamen i skabe-

lonen) Heidi Guldborg undersøger. 

 

På det idrætsbiologiske spor flyttes kurset Aerob træning og ilttransport 

til 2. semester og kurset Anaerob træning og styrketræning til 1. seme-

ster. 

 

Vedr. Kurserne Træning og sundhed, Anaerob træning og styrketræning 

samt Aerob træning og ilttransport er der behov for en revision af læ-

ringsmål/målbeskrivelsen. Henrik Sørensen udarbejder dette. 

 

 

4. Fastsættelse af ny mødedato for endelig godkendelse af ny 

kandidatstudieordning og kursusbeskrivelser samt ændringer 

i nuværende bachelorkurser m.v. 

 

Finjustering af kandidat samt bachelor. Torsdag den 22.03.2012. kl. 11-

14.  

 

Morten Toft melder afbud.  

 

5. Eventuelt 
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Punktet tages næste gang 

 

 


