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Møde den: Tirsdag d. 28. august 2012 kl. 12-15  

Dalgas Avenue Lokale 345 

Møde i Studienævnet for Idræt 

 

 

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

Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen (Studievejleder), Nadja 

Højgaard Nielsen(Studievejleder) 

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Drude Katrine Jørgensen    

 

Fraværende:  

REFERAT 

Referat studienævnsmøde 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Artikeludkast afleveres som speciale 

Der er et ønske om at give de studerende muligheden for at aflevere spe-

ciale som artikeludkast, b.la. med henblik på, at forbedre eventuelle mu-

ligheder for at skrive PHD.    

Udkastet til teksten der skal indføjes i specialevejledning/studieordning 

(dette afklares af administration) godkendes af studienævnet, med få ret-

telser.  

 

3. Evaluering af 4. kvarter  

 Elektronisk evaluering 

Det er uacceptabelt at svarprocenten til den elektroniske evaluering er så 

lille.  

 

 Kommentarer fra studerende vedrørende evaluering  

- Bacheloruddannelsen 1. årgang: svært at finde tid til at øve spring og 

rytme til eksamen. Hallen har været udlejet. Det ønskes indskrevet i 

aftale med Aarhus kommune eller hvem der måtte leje salen at den i 

spidsbelastede perioder ikke benyttes af lejere. Man risikerer at læ-

ringsmålet ikke bliver opfyldt. MT tager et møde gennem Faglig an-

svarsudvalg og påpeger problematikken.  

- De studerende – ved MT- gennemgik de studerendes evaluering af 4. 

kvarter. Generelt udbredt tilfredshed med undervisningen og eksa-

men i fagene. 

- Bacheloruddannelsen 2. årgang: De studerende efterspørger at meto-

defaget ligger tidligere. 
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- Generelt om undervisningen: Vigtigt at studenteroplæg kun tager de 

aftalte (45 min). Der er en tendens til at erfarne undervisere fører ele-

verne godt igennem. Atletik og gymnastik eksamen ligger meget tæt. 

Det er en en meget stor fysisk belastning for de studerende. Det er vig-

tigt der tages hensyn til dette i eksamensplanlægningen.     

 

 

 Evaluering fremover 

JK har et møde med prodekanen om hvilke muligheder der er i AU-

regi.  

Det foreslås at man går tilbage til at foretage evaluering i den sidste 

undervisningstime.  

 

Der er en række mailproblemer der kan have betydning for gennemførel-

sen af evalueringer og i det hele taget med kommunikationen mellem 

undervisere og studerende. JK tager i samarbejde med administrationen 

kontakt til HE-support for at afdække og løse eventuelle problemer.  

 

 

4. Rettelser /ændringer i kursuskatalog 

Der er i de fleste tilfælde tale om mindre rettelser der kan foretages ad-

ministrativt. De rettelser der bringes til studienævnet blev alle godkendt. 

Det blev i studienævnet aftalt at, i faget idrætspsykologi skulle undervis-

seren høres yderligere vedr. en række ændringer. Dette sørger JK for  

 

5. Studentersager 

Sager til behandling: 

- Ansøger A: Ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen med 

ikke-adgangsgivende uddannelse: Professionsbachelor fra VIA Col-

lege i Ernæring og Sundhed: Studienævnet besluttede at indstille til 

AU Adgang om at ansøger optages under forudsætning af, at kurset 

Arbejds- træningsfysiologi bestås inden 1. februar.   

NB: Se også vedhæftet referat fra det ekstraordinære studienævnsmø-

de i forbindelse med den videre behandling af denne sag. 

 

- Ansøger B: Ansøgning om 4. gangs forsøg i Arbejds- og træningsfy-

siologi: Studienævnet besluttede at imødekomme ansøger 

 

- Ansøger C: Ansøgning om dispensation til midlertidig optagelse på 

kandidatuddannelsen: Studienævnet besluttede at imødekomme an-

søger 

 

Ansøger D: Ansøgning om delvis merit samt alternativ eksamens-

form i Boldspil: Studienævnet afviste begge elementer i ansøgningen 
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at den studerende tager kontakt til faglæreren med henblik på en 

nærmere uddybning og afklaring. 

 

 

6. Standardforretningsorden for studienævn på Aarhus universi-

tet til høring 

Punktet udskydes til næst komne møde 

 

 

7. Mødetidspunkter efteråret 

Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15.00 , Onsdag d. 21. november 

2012 12.30-15.00 

 

8. Gensidig orientering 

 Nyt fra studielederen 

- Akkreditering af kandidatuddannelsen er undervejs og afsluttes I de-

cember 2012. 

 

 Nyt fra studienævnets medlemmer 

 

 

9. Næste møde 

Punktet Standardforretningsorden for studienævn på Aarhus universitet 

til høring tages op 

 

 

10. Eventuelt     

 

 


