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HEALTH 
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Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 

Lokale 345 

Møde i Studienævnet for Idræt 

 

Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten 

Toft, Aleksander Kokholm Jensen (Studievejleder), Lisbeth Lund 

Fra Administrationen: Gitte Vestermark, Drude Katrine Jørgensen    

 

Fraværende: Mona Nørgaard, Ask Vest Christiansen, Nadja Højgaard Nielsen 

REFERAT 

 

REFERAT 

 

Dagsorden til mødet 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Praksis vedr. midlertidig indskrivning på kandidatuddannel-

sen 

3. Aflevering af eksamensopgaver digitalt 

4. Procedurer for sygdom-Studerende   

5. Opgaveforsider 

6. Valg til studienævn 

7. Optagelsesdato for kandidatuddannelsen 

8. En lægeerklærings varighed   

9. Studentersager 

Ansøger 1: Ansøgning om ændrede eksamensvilkår 

Ansøger 2: Ansøgning om tidsforlængelse til eksamen 

Ansøger 3: Ansøgning om merit for faget projektledelse o professionsstudier  

Ansøger 4: Ansøgning om ændrede vilkår i friluftsliv  

Ansøger 5: Ansøgning om merit for BA-fag fra Biologi til KA-fag på Idræt  

10. Sag om studerende der ønsker at tage kurser udenfor idræt på 

bacheloruddannelsens 4. semester 

11. Mødetidspunkter for studienævnsmøder fremadrettet 

12. Gensidig orientering 

- Nyt fra studielederen 

- Nyt fra studienævnets medlemmer 

13.  Næste møde 

14. Eventuelt     
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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Ad. 2. Praksis vedr. midlertidig indskrivning på kandidatuddan-

nelsen 

Mulighed for at der formuleres retningslinjer for hvornår en sag om mid-

lertidig indskrivning kommer for studienævnet og hvornår den kan kla-

res administrativt.  

Bilag eftersendes eller uddeles på mødet. 

 

DKJ fremlagde kort notatet. Af Kandidatadgangsbekendtgørelsen § 2, stk. 2: 

fremgår det at en studerende max må tage 30 ECTS på kandidatuddannel-

sen når bacheloruddannelsen ikke er afsluttet. I bekendtgørelsen fremgår 

det ikke hvor mange ECTS en studerende må mangle fra sin bachelorud-

dannelse. De fleste uddannelser på AU har retningslinjer, der foreskriver at 

en studerende max må mangle 10 ECTS fra sin BA-uddannelse ved en mid-

lertidig KA-indskrivning. Og AU generelt, anbefaler at en studerende max 

må mangle 30 ECTS på sin BA-uddannelse ved en midlertidig KA-

indskrivning. Det skal være muligt på et semester at fuldføre resten af sin 

BA uddannelse, da midlertidige indskrivninger som hovedregel gives i et 

semester.  

Der var enighed i studienævnet om at en studerende må mangle op til 15 

ECTS af sin BA-uddannelse og indskrives midlertidig på KA-uddannelsen, 

Samt at en studerende der mangler op til 15 ECTS kan indskrives admini-

strativt. Hvis en studerende mangler mere end 15 ECTS skal sagen forelig-

ges studienævnet.     

 

Ad. 3. Aflevering af eksamensopgaver digitalt 

Orientering.  

 

DKJ orienterede kort om punktet; der er forventning om et lovkrav in-

den for nær fremtid. JK oplyste, at der på SDU afleveres digitalt. Samt 

fremhævede at fordelen ved digital aflevering også er, at det giver mu-

lighed for at spotte plagiat.  

 

Ad. 4. Procedurer for sygdom-Studerende   

Se Bilag til pkt. 4 

 

Vedrørende tilmelding til re-eksamen er det ikke acceptabelt med 1-

dags-fristen. Det blev foreslået at tilmeldingsfristen bliver 7 dage. Afle-

vering af lægeerklæring ved sygdom på eksamensdatoen bliver også sat 

til 7 dage.  
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Ad. 5. Opgaveforsider 

Orientering 

Se Bilag til pkt. 5 

 

Små ændringsforslag; Ændring af overskrift, ønske om kun at have én  

forside til både bachelor, kandidat og tilvalg. Der arbejdes på en revide-

ret udgave 

 

Ad. 6. Valg til studienævn 

Orientering 

 

JK kom med en kraftig opfordring til, at de studerende stiller op til val-

get, og pointerede betydningen af at have studerende som medlemmer. 

Det er vigtigt at de vælges korrekt og opnår stemmeret, og ikke kun ta-

leret. 

 

Ad. 7. Ansøgningsfrist for kandidatuddannelsen 

Bør der være en ansøgningsfrist/dato for kandidatstuderende, der gør 

det muligt at behandle særlige sager før studiestart og modvirke at nogle 

kandidatstuderende kommer i gang for sent  

 

Der er i studienævnet udbredt enighed om at det er vigtigt at have god 

tid til at behandle eventuelle ansøgninger fra studerende der ikke har en 

adgangsgivende bacheloruddannelse. DKJ kunne dog fortælle at der 

hersker usikkerhed om hvorvidt den enkelte uddannelse selv kan be-

stemme ansøgningsfristen. Dette spørgsmål søges afklaret.  

 

Administrationen på Health har efter studienævnsmødet været i kon-

takt med Adgang på AU. De har meddelt at der en én ansøgningsfrist til 

kandidatuddannelsen man ønsker at henholde sig til hvilket er 1. april. 

Det gælder både egne AU-studerende og studerende udenfor AU. Det vil 

sige at hvis der kommer ansøgninger efter 1. april med ønske op opta-

gelse 1. september samme år, skal ansøger søge om dispensation til at 

sagen tages op i studienævnet.    

 

Ad. 8. En lægeerklærings varighed   

Bilag eftersendes eller uddeles på mødet. 

 

Når studerende bliver skadet op til en praktisk eksamen er det nødven-

digt at der på Idræt er en fleksibilitet. Dette betyder bl.a. at de stude-

rende der er skadet skal have muligheden for at deltage i den teoretiske 

del af eksamen (og få en del karakter som dog af lovgivningsmæssige 

årsager ikke må oplyses den studerende) og ”gemme” den praktiske del.  
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Det rejser to problematikker: Hvor lang tid vil man gemme denne del-

karakter og herunder hvor lang ”varighed” har en lægeerklæring.  

 

Administrationen er pt. I gang med at undersøge hvordan man kan sy-

stemunderstøtte delkarakterer.  

 

Det blev besluttet at en studerende, der ikke kan gå til den praktiske del 

af eksamen pga. sygdom/skade, senest skal gå op til den ordinære ek-

samen året efter. Kan den studerende ikke dette, kræves det en ny læge-

erklæring, såfremt eksamensforsøget ikke skal registreres som brugt.  

 

Har den studerende allerede bestået den teoretiske delprøve, annulleres 

denne, såfremt den studerende ikke går op til den praktiske delprøve 

senest 1 år efter beståelse af den teoretiske prøve. 

 

Ad. 9. Studentersager 

 

Ansøger 1: Ansøgning om ændrede eksamensvilkår 

Bilag: 

- Sagsfremstilling 

- Skadesbeskrivelse 

- Ansøger anmodet om lægeerklæring, eftersendes hvis den 

fremkommer 

 

Ansøgningen blev afvist. 

 

Ansøger 2: Ansøgning om tidsforlængelse til eksamen 

Bilag: 

- Sagsfremstilling 

- Ansøgning 

- Lægeerklæring 

 

Delvis imødekommelse. Ansøgningen kan tages op igen, såfremt den stude-

rende fremsender supplerende dokumentation for særlige forhold. 

 

Ansøger 3: Ansøgning om merit for faget projektledelse o professi-

onsstudier  

Bilag eftersendes eller uddeles på mødet 

 

Ansøgningen imødekommes . 
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Ansøger 4: Ansøgning om ændrede vilkår i friluftsliv  

  Bilag eftersendes eller uddeles på mødet 

 

Ansøgningen afvises. 

 

Ansøger 5: Ansøgning om merit for BA-fag fra Biologi til KA-fag på 

Idræt  

Bilag eftersendes eller uddeles på mødet 

 

Ansøgningen imødekommes. 

 

Ad. 10. Sag om studerende der ønsker at tage kurser udenfor idræt 

på bacheloruddannelsens 4. semester 

Bilag eftersendes eller uddeles på mødet 

 

Man kan som hovedregel ikke tilmelde sig fag på 5. semester før man 

har bestået de obligatoriske fag på de første to år jf. regler og faglige 

progressionsbeskrivelser i studieordningen fra BA-uddannelsen.  

 

Men det er principielt muligt at bytte om, så man tager en fagpakke på 

30 ECTS ude af huset – valgfag/tilvalg på 30 ECTS, der hører til på 5. 

semester – før man tager sine idrætsfag på 4. Der er ingen progressi-

onsbeskrivelse – kun en vejledningsbeskrivelse af, hvad man gør på 4., 

5. og 6. semester… 

 

Man skal dog have bestået det obligatoriske fag idrætsstatik på 4. se-

mester før man kan komme videre. Så de studerende der ikke har bestå-

et dette fag og ønsker at tage fag ude af huset skal søge dispensation 

herom.  

 

Studienævnet har en længere principiel diskussion om hvorvidt det bør 

være muligt at tage kurser udenfor idræt på bacheloruddannelses 4. 

semester.  

 

Ansøgningen imødekommes. 

 

Ad. 11. Mødetidspunkter for studienævnsmøder fremadrettet 

Næste møde fastsættes til den 21. november 2012 kl. 12.30-15.00. 

Efterfølgende møde den 24. januar 2013 kl. 12.30-15.00. 
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Ad. 12. Gensidig orientering 

- Nyt fra studielederen 

 

Studieadministrationen er i samarbejde med studielederen i gang 

med akkrediteringsarbejdet. Afleveringsfristen er den 13. december 

2012. Der vil blive et opfølgende møde med ACE i foråret 2013. 

 

- Nyt fra studienævnets medlemmer 

 

Ad. 13. Næste møde 

 

Ad. 14. Eventuelt  


