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Møde den: 17. januar 2012 

Konferencecentret  

Konstituerende møde i Studienævnet 

 

Til stede: Jan Kahr Sørensen, Ask Vest Christiansen, Jens B. Christensen 

 

Fra administrationen: Heidi Guldborg 

 

Fraværende: Henrik Sørensen, Katrine Møller, Anne Weinreich Svendsen, 

Ida Dietz, Morten Toft  

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes. 

2. Orientering fra Studieleder vedr. studieordninger og uddan-

nelsens aktuelle fokuspunkter 

Der skal udarbejdes ny studieordning på kandidat uddannelsen i Idræt. 

Køreplanen er i gang. Der afholdes seminar den 19. januar vedr. opstart 

på udarbejdelsen af ny studieordning. 

 

Pr. 1.2. er Idræt en sektion og ikke en afdeling. 

 

Der vil komme justeringer af bachelorordning, kursusudbud m.v. Fag 

som både er på bachelor og kandidat skal op til revision. Til efteråret skal 

kandidatuddannelsen akkrediteres.  

 

Der ytres ønske om at flere sager tages op i studienævnet, da der er rigtig 

mange meritsager, samt sager til faglig vurdering. Der er ligeledes et øn-

ske om at der stilles større krav til at de studerende om at ansøge i god 

tid. Punktet tages ligeledes med til næste studienævnsmøde den 25. ja-

nuar. 

 

3. Valg af formand 

Jan Kahr Sørensen blev valgt som formand 

 

4. Valg af stedfortræder for formand 

Ask Vest Christiansen blev valgt som næstformand 

 

5. Valg af næstformand blandt de studerende 

Ingen studerende fremmødte. De studerende har en observatørpost det 

næst komne studieår og kan derfor ikke få valgt en næstformand. Det 

blev dog besluttet, at de studerende kunne få mulighed for at udpege en 

person der kunne blive tildelt samme funktion i forhold til godkendelse 
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af dagsorden, og dermed have mulighed for at komme med yderligere 

punkter til dagsorden. Dette drøftes ligeledes yderligere til næste studie-

nævnsmøde. 

 

6. Udpegning af Studieleder 

Jan Kahr Sørensen blev udpeget til Studieleder. 

 

7. Datoer for forårets møder 

Datoer godkendt inkl. 25. januar.  

 

8. Kort gennemgang af forretningsorden 

Punktet under § 3 ”Udvalg” blev kort gennemgået da der skal nedsættes 

et udvalg til udarbejdelse af KA studieordning. De 4 VIPer der præsente-

ret i Studienævnet har alle ønsket at deltage. 

 

 


