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Møde i Studienævnet for idræt 

 

Deltagere: Jan Kahr Sørensen, Ask Vest Christiansen og Jens B. Christensen 

 

Fra administrationen: Mona Nørgaard, Jeppe Norskov Stokholm (referent) 

og Merethe Haugaard 

 

Fraværende: Henrik Sørensen, Morten Toft, Jane Nørgaard (studievejleder), 

Anne Weinreich og Ida Dietz 

REFERAT 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt 

 

Ad. pkt. 2.  Ny studieordning for kandidatuddannelsen 

 

Jan Kahr Sørensen orienterede om, at kursusbeskrivelserne for E12 er klar i 

Kursuskataloget fra tirsdag den 1. maj.  

 

Et link til Kursuskataloget vil blive lagt på Idræts hjemmeside. 

 

Jan Kahr Sørensen gennemgik præciseringen af progressionsreglerne for 

Kandidatuddannelsen (Det humanistisk-samfundsvidenskabelige spor), der 

siger, at tilmelding til Valgfrie Idrætskurser forudsætter, at den studerende har 

bestået mindst 20 ECTS på kandidatuddannelsen. 

Præciseringen blev godkendt af studienævnet. 

 

Jan Kahr Sørensen gennemgik præciseringen af progressionsreglerne for 

Kandidatuddannelsen (Det idrætsbiologiske spor), der siger, at for bestå mere 

end 10 ECTS valgfag skal den studerende have bestået kurserne Anaerob træning 

og styrketræning samt Træning og sundhed. 

Præciseringen blev godkendt af studienævnet. 

 

Jan Kahr Sørensen gennemgik præciseringen af reglerne for valg af valgfag på 

Kandidatuddannelsen (Det idrætsbiologiske spor med eksperimentelt specia-

le), der siger, at tilmelding til kurset Idrætsprojekt (5 eller 10 ECTS) forudsætter 

bestået mindst 20 ECTS på kandidatuddannelsen. 

Præciseringen blev godkendt studienævnet.  
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Jan Kahr Sørensen gennemgik studieordningen for Kandidat Tilvalg i Idræt 

med særligt henblik på de valgfag, som de studerende kan vælge blandt.  

 

Valgfagene blev godkendt studienævnet.  

 

Ad. pkt. 3 Kursusbeskrivelser bacheloruddannelsen 

Jan Kahr Sørensen gennemgik studieordningen for Bacheloruddannelsen i 

Idræt, herunder den præcisering, der siger, at 2. års studerende kun kan væl-

ge valgfag, der er udbudt på 2. år, og 3. års studerende kun kan vælge valgfag, 

der er udbudt på 3. år. 

 

Jan Kahr Sørensen orienterede om, at titlen på kurset Spring- rytmegymna-

stik ikke kan ændres til Bevægelseskommunikation, som det ellers blev be-

sluttet på foregående studienævnsmøde. Årsagen er, at en ændring af titlen vil 

kræve en ændring af studieordningen.  

Kurset vil i F13 derfor fortsat have titlen Spring- rytmegymnastik, hvortil der 

er foretaget et par justindholdsmæssige justeringer. 

 

Ad. pkt. 4 Studentersager  

 

Sager til behandling: 

 

a. Ansøgning om genindskrivning på studieordning 2002 mhp. aflæg-

gelse af eksamen i faget Svømning 

Bilag:  Sagsfremstilling 

 Orientering fra faglærer Lars Bo Larsen 

 

Studienævnet besluttede, at den studerende kan indskrives på stu-

dieordning 2002, hvorefter den studerende skal aflægge de dele af 

prøven Svømning, som han mangler for at kunne bestå den samlede 

prøve.  

 

b. Ansøgning fra studerende på SDU om at få forhåndsgodkendt fag på 

Idræt 

Bilag:  Sagsfremstilling 

Oversigt over beståede eksamener 

 

Studienævnet besluttede, at den studerende kan følge de ansøgte kur-

ser. 

 

c. Ansøgning vedr. dispensation til dele af Gymnastikeksamen og 

Spring- og rytmeeksamen 

Bilag:  Sagsfremstilling 
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Studienævnet besluttede, at den studerende efter nærmere aftale med 

studieleder og faglærer bliver stillet en afløsningsopgave i hvert fag, 

hvor vedkommende skal beskrive nedenstående spring teoretisk, pæ-

dagogisk og didaktisk 

 

 Gymnastikeksamen: de 3 obligatoriske spring (håndstandrul-

le, hovedspring og mølle)  

 Spring- og rytmeeksamen: obligatoriske spring på måtte (ara-

berspring og kraftspring) 

 

d. Ansøgning vedr. dispensation til afløsning for de 3 spring i fagene 

Kropsbasis og Spring- og rytme koreografien, samt eventuelle forover-

bøjninger i den rytmiske serie 

Bilag: Sagsfremstilling 

 

Studienævnet besluttede, at den studerende efter nærmere aftale med 

studieleder og faglærer bliver stillet afløsningsopgave for de 3 spring i 

Kropsbasis og Spring- og rytme koreografien, samt forover-bøjninger 

i den rytmiske serie. 

 

e. Ansøgning vedr. forlænget eksamenstid i Humanistisk- og samfunds-

videnskabelig idrætsteori 

Bilag: Sagsfremstilling 

 

Studienævnet besluttede, at den studerende bevilges 24 timer eksa-

menstidsforlængelse i Humanistisk- og samfundsvidenskabelig 

idrætsteori. Eksamenstiden forlænges herved fra 7 dage til 8 dage. 

 

f. Ansøgning om overflytning fra Aalborg Universitet til Aarhus Univer-

sitet.  

Bilag:  Ansøgning fra studerende 

Motiveret ansøgning til idrætsuddannelsen samt sammenlig-

ning af fag 

 Udskrift af studiejournal 

 

Studienævnet besluttede, at den studerende ikke kan overføres fra 

Aalborg Universitet til Aarhus Universitet, da vedkommende ikke har 

bestået det, der svarer til hele 1. studieår (60 ECTS) af Bachelorud-

dannelsen i Idræt på Aarhus Universitet. 

Studienævnet vurderer, at den studerende har bestået det, der svarer 

til 55 ECTS af 1. studieår (60 ECTS) af Bacheloruddannelsen i Idræt 

på Aarhus Universitet, da den studerende ikke på Bacheloruddannel-

sen i Idræt på Aalborg Universitet har bestået eksamener, der ækviva-
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lerer kurset Idrættens Videnskabsteori (5 ECTS) på 1. års af Bache-

loruddannelsen i Idræt på Aarhus Universitet.  

 

Ad. pkt. 5 Høring vedr. Healths Strategimateriale 

Dekanen har igangsat en høringsproces omkring strategimaterialet for 

Health. Studienævn for Idræt er høringspart – med fokus på de dele der vedr. 

studieområdet – og kan gøre brug af denne, hvis det ønskes. 

Bilag: Strategimateriale fra Health  

 

Det blev besluttet, at studienævnets medlemmer kan indsende kommentarer 

til Jan Kahr inden den 7. maj vedr. det rundsendte materiale omkring Health 

strategioplæg. 

Jan Kahr vil herefter sørge for, at de indsendte kommentarer vil blive videre-

sendt til dekanen. 

 

Ad. pkt. 6 Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 

Jan Kahr orienterede om, at han har modtaget en forespørgsel fra 

Uddannelseschef Hanne Toksvig. Hanne Toksvig spørger til, hvorfor 

der ikke overbookes ifm. optaget på Bacheloruddannelsen.  

Jan Kahr orienterede om, at der allerede finder en overbooking sted, 

da der normeres med en holdstørrelse på 27 studerende, hvilket giver 

et optag på 81 studerende pr. år. Hertil overbookes der med 9 stude-

rende, hvilket giver et samlet optag på i alt 90 studerende pr. år. 

Jan Kahr orienterer Hanne Toksvig omkring ovenstående praksis. 

 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Intet til dette punkt. 

 

Ad. pkt. 7 Næste møde 

Jan Kahr udmelder en dato. 

 

Ad. pkt. 8 Eventuelt 

Intet til dette punkt. 


