
 

 

 

 
  

Aarhus Universitet  

 

 

 

 

Drude Katrine 

Jørgensen 

 

Uddannelsesrådgiver  

 

Dato: 18.03.2013 

 
 

Side 1/5 

 
 

 

Møde den: Onsdag d. 21. november 2012 kl. 12.30-15 

Lokale 345 

Møde i Studienævnet for Idræt 

 

Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen, , Mor-

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

sen(Studievejleder). Lisbeth Lund 

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine 

Jørgensen    

 

Fraværende: Jens B. Christensen 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Kursusevaluering, Studerende 

3. Kursusevaluering, Evalueringsskema 

4. Afløsning af fag på tilvalget 

5. Aflevering af idrætsprojekter 

6. Nye valgfag/samt rettelser til eksisterende valgfag og obligato-

riske fag; Hvornår sendes der reminder ud og fra hvem kom-

mer det fra 

7. Studentersager 

8. Dimittendundersøgelse efterår 2012  

9. Vedtagelse af frist for indkomne sager til behandling i Studie-

nævn 

10. Mødetidspunkter for studienævnsmøder fremadrettet 

11. Gensidig orientering 

12.  Næste møde 

13. Eventuelt     

 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Ad. 2. Kursusevaluering, Studerende 

Stor tilslutning i FAU.  

1. Kvarter:  

1. Årgang: Anatomi: Stor tilfredshed; de der havde hold deltog også i fore-

læsning, hvilket var positivt. Lidt utilfredshed med eksamensform.  

Boldbasis: ønsker at stramme op omkring det indholdsmæssige, mere teori. 

Det er nødvendigt at koble teori og praksis mere eksplicit 

Kropsbasis: Utilfredsstillende. Ønske om at samle det teoretiske samt indføre 

logbog.   
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2. årgang: Friluftsliv: Ønske om at det på forhånd er tydeliggjort hvad der 

forventes. Tydeligere læringsmål. Samt at det teoretiske fylder mere. Derud-

over mere anvendelig teori. Den lille friluftstur var for flere en øjenåbner for 

formålet med faget.    

3. årgang: ikke afsluttet fag. Problemer med at sammensætte skema på 4. 

kvarter, da der kun er 10 ECTS point  

Kandidatårgangen: Tilfredshed.  

 

Valgfagsproblemer: Der udtrykkes ønsker om tydelige profiler  

 

Generelt ønske om at man bliver mødt med mindre uvillighed når man har et 

ønske om at arrangere sociale arr.  

 

Ønske om midtvejsevaluering i et semesterfag.    

 

Der er desværre stadig mailproblemer, samt problemer med adgang til byg-

ninger. Administrationen bringer dette videre.  

 

JK: Oplyser at alle fag bliver oprettet for foråret 2013 

 

Ad. 3. Kursusevaluering, Evalueringsskema 

Bilag: Kursusevaluering 

Problemer med de elektroniske evalueringsskema. SN har udarbejdet og 

sendt et rundt i papirform. Disse er uddelt og anvendt på kurserne.  

De sendes nu til MEDU som bearbejder data .  

 

Instruktorer vil gerne have se evalueringsskemaer 

 

Der er en række kritiske kommentarer fra SN, bl.a. at skala´ en er problema-

tisk og der er en del sproglige problemer.  

Studienævnet beslutter at man fremadrettet kan sørge for der sidder undervi-

sere og studerende med når der udarbejdes kursusevaluering: Henrik, Ask 

samt to studerende; Morten og Lisbeth melder sig til dette.  

JK tjekker op på de formelle krav til hvad der skal bruges til dokumentation.  

 

 

Ad. 4 Afløsning af fag på tilvalget 

Bilag: Afløsning for obligatoriske fag på tilvalget 

Sarah Barfoed fra studieadministrationen orienterer om at en del tilvalgsstu-

derende har haft fagene statistik samt videnskabsteori og i for nogle fags til-

fælde også fysiologi.    
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Problemet er at man ikke kan få merit for disse da de studerende reelt vil 

mangle et vist antal ECTS, der vil være tale om afløsning for faget. Det vil sige 

at de studerende skal tage tilsvarende ECTS på idræt der giver faglig mening.  

 

Den generelle holdning i studienævnet er: at det ikke er rimeligt at tilvalgs-

studerende skal tage fagene igen.  

Det er dog på mødet ikke muligt at finde en løsning 

 

De helt konkrete fag går JK sammen studieadministrationen og forsøger at 

løse problematikken omkring.  Jf. nedenstående 

 

Opfølgning på punkt om erstatningsfag på tilvalg i idræt: 

Efter studienævnsmødet blev det, med opbakning fra studienævnet vedtaget, 

at studieleder traf afgørelse. Følgende er således besluttet: at der for indevæ-

rende ikke tilbydes erstatningsfag til de studerende, der har bestået kurser, 

som fagligt kunne være dækkende for menneskets fysiologi, idrættens viden-

skabsteori eller idrætsstatistik. Begrundelsen for hvert af fagene er: 

 

Hvis vi skulle tilbyde erstatningsundervisning, skulle det høre til i samme un-

dervisningsperiode og fagligt ligge i forlængelse af det fag, der erstattes, da år-

sagen til erstatningen skulle være at udbygge de studerendes faglighed. Det er 

ikke muligt at finde passende fag til erstatning for Menneskets Fysiologi. Der 

indledes et arbejde for at finde en løsning på længere sigt for studerende på 

biologi, som godkendes i en revideres studieordning pr.  september 2013.  

 

For Idrættens videnskabsteori er det generelt for alle studerende, der kommer 

til idræt, at de har haft videnskabsteori/studium generale på deres centralfag. 

Vi skulle derfor tilbyde erstatningsfag til alle studerende for dette kursus, og 

så er der ikke tale om særlige forhold for enkelte studerende. Men det er klart, 

at faget ikke er fremover bør indgå i tilvalget, og der arbejdes derfor videre 

med udkast til en ny studieordning uden idrættens videnskabsteori pr. 1/9 

2013. 

 

Tilsvarende for faget Idrætsstatistik: vi kan ikke tilbyde et passende andet 

kursus i faglig forlængelse af idrætsstatistik. Da flere grupper studerende alle-

rede har kompetencer inden for det, der i dag tilbydes i studieordningen over-

vejes også for dette kursus en studieordningsændring pr. 1. september 2013. 

 

 

Ad. 5 Aflevering af idrætsprojekter 

Studieadministrationen har udelukkende et ønske om der er en sidste frist, 

hvilket er tilfredsstillende for studienævnet.      

Der er ønsker om at det bliver effektueret fra foråret 2013. Sarah Barfoed 

vender tilbage vedr. dette.  
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Ad. 6 Nye valgfag/samt rettelser til eksisterende valgfag og obliga-

toriske fag; Hvornår sendes der reminder ud og fra hvem 

kommer det fra 

Eventuelle bilag eftersendes eller uddeles på mødet 

 

I december skal SN forholde sig til valgfag, i marts til hele kursuskatalog.  

 

Ad. 7 Studentersager 

Ansøger 1: Ansøgning om dispensation fra 1. årsprøve 

- Sagsfremstilling 

- Ansøgning om dispensation 

- Ansøgers eksamensresultater  

Ansøgning ikke imødekommet 

 

Ansøger 2: Ansøgning om tidsforlængelse 

- Sagsfremstilling 

- Oprindelig ansøgning, lægeerklæring og afgørelse 

- Dokumentation fra Blindeinstituttet 

Ansøgning imødekommet  

 

Ansøger 3. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag fra Ingeniørhøjsko-

len.  

- Bilag eftersendes 

Ansøgning imødekommet  

 

Ad. 8. Dimittendundersøgelse efterår 2012  

Til orientering 

Bilag eftersendes eller uddeles på mødet 

Der er generel tilfredshed med resultatet som viser en særdeles god beskæfti-

gelsesfrekvens. Studienævnet udtrykker dog en række kritikpunkter af meto-

den. Der er bl.a. derfor forslag om fokusgrupper ved næste dimittendunder-

søgelse.  

 

 

Ad. 9 Vedtagelse af frist for indkomne sager til behandling i Stu-

dienævn 

Studienævnet beslutter at ansøgninger der skal behandles på studie-

nævnsmøder skal være studieadministrationen i hænde senest 14 dage 

før studienævnsmødet 

 

Ad. 10 Mødetidspunkter for studienævnsmøder fremadrettet 

24. januar 2013 12.30  

5. marts 2013 12.30 
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Ad. 11 Gensidig orientering 

- Nyt fra studielederen 

- optag til kandidatuddannelsen: Ansøgningsfristen 1. april 

- Akkreditering er sendt til universitetets kvalitets enhed. Der er for-

mentlig panelbesøg i februar 

- Studieordningerne: skal oversættes. Studieadministrationen har 

sendt samtlige studieordninger til oversættelse 

 

Der er et ønsker om at der under punktet gensidig orientering høres "Nyt 

fra studievejledningen".  

Studienævnet ønsker dette pkt. indføjet til fremtidige møder 

 

Ad. 12 Næste møde 

24. januar 2013 

 

Ad. 13 Eventuelt     

 

 


