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Møde den: 24. marts 2015, kl. 12.00-14.00 

Lokale 345, Dalgas Avenue 

Møde i studienævnet for Idræt 

 

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene 

Kjær  

 

Deltagere studerende: Erik Elgaard Mikkelsen og Nikolaj Hansen 

 

Deltagere AU Studier: Drude Katrine Jørgensen og Jeppe Norskov Stokholm (refe-

rent) 

 

Observatører: Kristian Arnfeldt Olsen, Rasmus Bjerregaard og Mikkel Lund 

 

Fraværende: Thomas Munch (afbud) 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 9 som et ekstra punkt. 

 

2. Studentersager 

Ingen til behandling.  

 

3. Retningslinjer for tilmelding til specialer før og efter 1. maj 

Studienævnet besluttede følgende principper vedr. tilmelding til speciale i det 

eksisterende (F15) og kommende semester (E15):  

 

Speciale 30 ECTS  

 Studerende, der afleverer specialekontrakt og påbegynder specialet FØR 1. 

maj 2015, er omfattet af de vilkår, der er beskrevet i Studieordning 2012. 

Dvs. skriveperiode på 6 måneder og et maksimalt omfang på 80 sider.  

 Den studerende har dog mulighed for at skrive specialet i artikelform ud fra 

de rammer og retningslinjer, der er beskrevet i 2014 ordningen. 

 

 Studerende, der påbegynder EFTER 1. maj (også selvom de er på 2012 ord-

ning), tilmeldes automatisk til speciale og er omfattet de nye vilkår: Dvs. 

skriveproces på 4 mdr. (med start 1. september 2015). Maksimalt sideantal: 

60 sider  

 Den studerende har mulighed for at skrive specialet i artikelform ud fra de 

rammer og retningslinjer, der er beskrevet i 2014 ordningen. 

 

Speciale 60 ECTS 
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 Studerende, der afleverer specialekontrakt og påbegynder specialet FØR 1. 

maj 2015, er omfattet af de vilkår, der er beskrevet i Studieordning 2012. 

Dvs. skriveperiode på 12 måneder og et masimalt omfang på 90 sider. 

 Den studerende har dog mulighed for at skrive specialet i artikelform ud fra 

de rammer og retningslinjer, der er beskrevet i 2014 ordningen. 

 

 Studerende, der påbegynder specialet EFTER 1. maj (også selvom de er på 

2012 ordning), tilmeldes automatisk til speciale og er omfattet de nye vilkår: 

Dvs. med skriveproces på 9 mdr.(med start 1. september 2015). Maksimalt 

sideantal: 70 sider plus mundtligt forsvar 

 Mulighed for at skrive specialet i artikelform (som beskrevet i 2014 ordning) 

 

Både eksaminator og censor skal være opmærksom på, hvilke vilkår de enkelte 

studerende er omfattet af. Det vil eksamensadministrationen hjælpe med at in-

formere om, da censor og eksaminator i forbindelse med eksaminationen får op-

lyst, hvilke vilkår den studerendes besvarelse skal bedømmes efter. 

 

Studienævnet gav udtryk for, at det ønsker at få klarlagt, om der kan skrives ek-

sperimentelle specialer på 60 ECTS på Hum-samf-linjen. Jeppe Norskov Stok-

holm har undersøgt dette, og som udgangspunkt kan det kun lade sig gøre på 

specialer, der indeholder laboratoriearbejde eller andre elementer af eksperi-

mentel karakter.  

Argumentet er, at forsøg tager tid, og disse kan ikke nødvendigvis gennemføres 

sideløbende med, at der reflekteres og afrapporteres. Med udgangspunkt i denne 

logik er der derfor kun mulighed for at udbyde specialer på op til 60 ECTS på 

BIT-linjen, hvor der indgår laboratorieeksperimenter eller andre elementer af 

eksperimentel karakter.  

 

Sine Agergaard oplyste, at hun i HUM-SAMF-gruppen vil diskutere, om at der på 

de specialer, der afleveres i artikelform, skal skrives et review, eller om det blot 

skal være en mulighed. HUM-SAMF-gruppen vil vende tilbage til studienævnet, 

når dette er drøftet. 

 

Bilag: Retningslinjer for tilmelding til specialer før og efter 1. maj 

 

4. Beskrivelse af adgangskrav i studieordningen 

I Studieordningen for Kandidatuddannelsen står det beskrevet, hvilke bachelor-

uddannelser der giver mulighed for optagelse på kandidatuddannelsen.  

 

Derudover står der at: Det forudsættes, at de studerende besidder engelskkund-

skaber svarende til engelsk B-niveau. AU Optag har oplyst, at dette både forvir-

rer egne studerende, der tror, de skal dokumentere engelske kundskaber igen, og 

udenlandske ansøgere, der forventer, at der undervises på engelsk.  
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AU-optag ønsker at eliminere ovennævnte misforståelser, da kravet om engelsk 

B-niveau ligger implicit i optagelseskravene. Studienævnet besluttede på den 

baggrund, at formuleringen ”Det forudsættes, at de studerende besidder en-

gelskkundskaber svarende til engelsk B-niveau” fjernes fra studieordningen. 

 

5. Godkendelse af nye prøveformer 

a. Godkendelse af B-prøve på kurset Numerisk Biomekanik 

B-prøven blev godkendt. 

Bilag: Forslag til B-prøve på kurset Numerisk Biomekanik 

 

b. Godkendelse af ny prøveform på kurserne Kropsbasis og Boldbasis 

Forslaget blev ikke godkendt, da en ændring af eksamensformen vil betyde 

udarbejdelse af en ny studieordning.  

 

Studienævnet ønskede en vurdering af, hvornår en eventuel ny studieordning 

kan træde i kraft, hvis der ændres prøveformer. AU Studier vil udarbejde en 

oversigt over dette. 

 

Bilag: Forslag om ændring i eksamensformen i kurset Kropsbasis 

 

6. Godkendelse af kurser 

Erhvervsrettet projektforløb i idræt 15 ECTS (efterår)  - godkendt 

Erhvervsrettet projektforløb i idræt 15 ECTS (forår)  - godkendt 

Erhvervsrettet projektforløb i idræt 20 ECTS (efterår)  - godkendt 

Erhvervsrettet projektforløb i idræt 20 ECTS (forår)  - godkendt 

 

Bilag:  Erhvervsrettet projektforløb i idræt 15 ECTS (efterår)   

  Erhvervsrettet projektforløb i idræt 15 ECTS (forår) 

Erhvervsrettet projektforløb i idræt 20 ECTS (efterår) 

Erhvervsrettet projektforløb i idræt 20 ECTS (forår) 

 

7. Specialer – Info vedr. specialeseminar og opfølgning fra sidste møde  

a. Kristian Raun Thomsen informerede kort om specialeseminaret den 22. april 

– herunder opbygningen og rammerne for seminaret. 

 

De studerende er informeret om specialeseminaret via mail og opslag på 

Dalgas. 

 

b. På det forrige møde i studienævnet gav studienævnet udtryk for, at det øn-

skede at få oplyst, hvor mange studerende der potentielt kan skrive speciale 

fra E15. Dette af hensyn til planlægning af specialeseminaret, fordeling af 

vejledere samt det forhold, at de kommende specialestuderende som de før-

ste skal skrive og aflevere deres speciale inden for denne forud definerede 

periode: 
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 Et speciale på 30 ECTS færdiggøres på 4 måneder (1. feb.-1. juni eller 1. 

september og 1. januar).  

 Et speciale på 60 ECTS færdiggøres på 9 måneder (1.sep.-1.jun).  

 

Der er 15 studerende, som potentielt kan tilmeldes til alment speciale i E15, 

og 1 studerende, som potentielt kan tilmeldes det eksperimentelle speciale. 

 

8. Klarlægning og standardisering af vejlederens rolle i forbindelse med 

udarbejdelse af bachelor og speciale. 

 

Erik Elgaard Mikkelsen orienterede om, at de studerende på Idræt oplever, at 

der er det meget stor forskel på den type af vejledning, de enkelte studerende får 

af deres vejleder afhængigt af hvilken vejleder, de har. 

 

Erik Elgaard Mikkelsen foreslog på den baggrund, at der udarbejdes et stan-

darddokument, der beskriver karakteren af den vejledning, de studerende kan 

forvente at modtage. Erik Elgaard Mikkelsen foreslog, at dette udleveres til vej-

leder og studerende, når vejleder er tildelt. 

 

På studienævnets opfordring vil Signe Agergaard og Kristian Raun Thomsen 

sammen med VIP-miljøet tage initiativ til, at der bliver udarbejdet et sæt ret-

ningslinjer for rammerne for vejledningen. 

 

9. Drøftelse af forhåndsmerit 

Studienævnet besluttede, at den studerendes ansøgning blev imødekommet. 

 

Bilag:  Afgørelse forhåndsmerit 

  Klage over afgørelse af forhåndsmerit 

  Notat kurser til vurdering 

 

10. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 

Kristian Raun Thomsen orienterede om, at Ask Vest Christiansen i sin 

egenskab af sektionsleder på Idræt har taget initiativ til, at der hvert 

semester afholdes ét møde mellem ham og de studerende. Da fremmø-

det til disse har været begrænset, blev det drøftet, om man fremadrettet 

skulle droppe afholdelsen af møderne.  

De studerende i studienævnet gav udtryk for, at møderækken skulle 

fastholdes, da de mente, det ringe fremmøde primært skyldes dårlig an-

noncering af møderne. 

De blev derfor besluttet, at Ask Vest Christiansen skulle opfordres til at 

fastholde møderækken i F15, samt at denne skulle annonceres bedre og 

bredere end hidtil.  
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b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Nikolaj Hansen orienterede om, at de studerende på Idræt var inviteret 

til dialogmøde med dekan Allan Flyvbjerg. På baggrund af en drøftelse i 

studienævnet blev det foreslået, at Nikolaj Hansen på mødet tager ini-

tiativ til at drøfte principperne bag tildeling af ph.d. stipendiater til stu-

derende på Health, samt de muligheder de studerende har for at positi-

onere sig i forhold til dette på de forskellige studier. Det blev af studie-

nævnet pointeret, at mulighederne virker til at være forskellige i kraft af 

blandt andet de medicinstuderendes mulighed for at forskningsår. En 

mulighed som de øvrige studerende på fakultetet ikke har.  

 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

Intet til dette punkt. 

 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at Styrelsen på baggrund af en 

konkret sag har fundet anledning til at præcisere reglerne vedr. praktik-

ophold og projektorienterede studieforløb.  

 

Sagen har været omtalt i medierne og omhandler en studerende, der har 

været i praktik, hvor praktikstedet har udbetalt løn. SU-Kontoret på det 

pågældende uddannelsessted oplyste i den forbindelse den studerende 

om, at det ikke er muligt samtidig hermed at få udbetalt SU, hvilket den 

studerende har klaget over. Den studerende har ikke fået medhold i kla-

gen. 

 

Styrelsen har på baggrund af sagen præciseret retningslinjerne. Essen-

sen heraf er, at ophold af denne karakter kan kun honoreres med løn, 

hvis det direkte fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at der er tale 

om lønnet praktik. Dette er kun tilfældet for journalistuddannelsen, ud-

dannelsen til fødevareingeniør og uddannelsen til bibliotekar. Dvs. det 

er ikke tilfældet for Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Idræt.  

 

Hertil har styrelsen præciseret, at det i henhold til SU reglerne ikke er 

muligt at modtage SU samtidig med, at man som studerende er i lønne-

de praktikophold. Styrelsen understreger, at det gælder for alle typer af 

praktikophold og projektorienterede forløb hos virksomheder mm., der 

indgår som en del af uddannelsen. 

 

I forhold til SU reglerne er det således en betingelse, at praktikken er 

ulønnet for at give ret til SU. Styrelsens fastslår, at det ikke er afgørende, 

om praktikstedet opfatter udbetalingen som løn.  
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Studerende, der modtager SU, kan dog modtage tilskud til afholdte ud-

gifter eller en fast månedlig ydelse til dokumenterede udgifter under 

praktikopholdet. Der kan f.eks. ydes tilskud til transport, husleje og tele-

fon, som den studerende kan dokumentere, at vedkommende har i til-

knytning til praktikopholdet.  

 

Bilag: Regler for praktikophold og projektorienterede studieforløb 

 

11. Eventuelt  

Intet til dette punkt. 


