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Møde den: 25. februar 2015, kl. 12.00-14.00 

Lokale 345, Dalgas Avenue 

Møde i studienævnet for Idræt 

 

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen (deltog fra 

kl. 13.15) og Malene Kjær 

 

Deltagere studerende: Erik Elgaard Mikkelsen, Thomas Munch og Nikolaj Hansen. 

 

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

rent) 

 

Observatører: Kristian Arnfeldt Olsen og Rasmus Bjerregaard  

 

Fraværende: Mikkel Lund (afbud) 

Referat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. Studienævnet godkendte tillige, at en sen indkom-

men studentersag kunne behandles under punkt 2 som sag 3. 

 

2. Studentersager 

 Sag 1: Angående ansøgning om udsættelse af eksperimentelt speciale 

Studienævnet besluttede, at ansøgningen ikke kan imødekommes, da studie-

nævnet ikke vurderede, at der foreligger et usædvanligt forhold. 

 

Bilag: PKT 2_ Sagsfremstilling vedr. ansøgning om udsættelse af speciale 

 

 Sag 2: Angående ansøgning merit for bachelorprojekt 

Studienævnet besluttede, at der ikke kan gives merit for det pågældende ba-

chelorprojekt.  

 

Bilag:  PKT 2_ Sagsfremstilling vedr. ansøgning merit for bachelorprojekt 

  PKT 2_Bilag 1 Bachelorprojekt 

  PKT 2_Bilag 2 karakterbevis fra VIA 

 

 Sag 3: Ansøgning om skift af valgfag 

Det blev besluttet, at ansøgningen ikke kan imødekommes. Studienævnes be-

grunder afslaget med, at den studerende har kendt til semesterplanen for det 

pågældende kursus fra den 23. december, og at vedkommende derfor skulle 

have ansøgt på et tidligere tidspunkt. Hertil vurderede studienævnet med ud-

gangspunkt i de foreliggende oplysninger, at den studerende bør kunne tilret-

telægge sine træningstider, så de harmonerer med undervisningen. 
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 Bilag:  PKT 3_ Sagsfremstilling vedr. ansøgning om skift af valgfag 

 

3. Specialer 

Drude Katrine Jørgensen orienterede om, at samtlige studerende fra september 

2015 er omfattet af fremdriftsreformen. Studienævnet har allerede i foråret 2014 

foretaget en række ændringer og tilretninger af studieordningerne for at sikre 

implementering af reformen på en lang række af områder. 

 

Drude Katrine Jørgensen oplyste tillige, at specialet aktuelt håndteres således, at 

der ved et speciale på 30 ECTS er 6 fulde måneder til at udarbejde specialet, samt 

12 fulde måneder ved et speciale på 60 ECTS. Indtil for nylig var praksis, at be-

dømmelsesfristen var 2 måneder. Dog besluttede studienævnet allerede i foråret 

2014, at bedømmelsesfristen med rimelighed kunne nedsættes til 4 uger.  

 

Drude Katrine Jørgensen oplyste, at der bør ske en ydereligere stramning. En 

stramning der burde ske uanset fremdriftsreformen, da håndteringen i dag er på 

kanten af bekendtgørelsernes krav om, at de studerende skal kunne færdiggøre 

sig på 22 måneder. 

 

Da der i reformen både er tale om, at de studerende skal kunne færdiggøre deres 

kandidatuddannelse på 22 måneder, og at de automatisk tilmeldes 30/60 ECTS 

pr. semester/år besluttede studienævnet at:  

 Studerende, der skriver et 60 ECTS speciale, som automatisk tilmeldes speci-

alet 1. september, får afleveringsfrist 1. juni.  

 Studerende der skriver et speciale på 30 ECTS, som automatisk tilmeldes 

specialet 1. februar, får afleveringsfrist d. 1. juni. Idrætsstuderende med side-

fag har rammeudvidelse og tilmeldes derfor 1. september med afleveringsfrist 

1. januar.  

 

Det betyder således mht. varigheden:  

 Et speciale på 30 ECTS færdiggøres på 4 måneder (1. feb.-1. jun.).  

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

 

Derudover vil det også betyde, at bedømmelsesfristen nedsættes til 4 uger i begge 

tilfælde, hvis specialet og dermed den studerendes kandidatuddannelse skal kun-

ne færdiggøres inden 1. juli.  

 

Kristian Raun Thomsen orienterede om, at Studienævnet har igangsat et arbejde 

med henblik på at tilrettelægge et specialeseminar. Specialeseminaret har til hen-

sigt at ruste de studerende til at være klar til at skrive, når specialeperioden går i 

gang. Studienævnet besluttede i den forbindelse, at specialeseminaret skal place-

res i medio april og medio oktober hvert år. (se også pkt. 4.) 
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Kristian Raun Thomsen orienterede tillige om, at der vil blive udarbejdet et oplæg 

med henblik på at få fastsat nogle retningslinjer for, hvorledes de studerende skal 

tildeles vejleder på specialet. Kristian Raun Thomsen vil præsentere dette for stu-

dienævnet, når det er klar. Der vil tillige blive udarbejdet en retningslinje for, 

hvornår de studerende skal have specialekontrakten klar og underskrevet.  

 

Kristian Raun Thomsen vil desuden drøfte betydningen af den ændrede bedøm-

melsesfrist for specialet med censorformandskabet. 

 

Kristian Raun Thomsen orienterede om, at der vil blive udarbejdet et oplæg med 

henblik på at få fastsat nogle retningslinjer for, hvorledes de studerende skal til-

deles vejleder på bachelorprojektet. I forbindelse med bachelorprojekter skal det 

drøftes, om det fremadrettet kun skal være muligt at skrive i grupper på 2-4 stu-

derende. 

 

Bilag: PKT 3_Notat vedr. speciale og fremdriftsreform 

 

4. Specialeseminar 

Kristian Raun Thomsen præsenterede et omlæg vedr. det planlagte specialese-

minar, som han har udarbejdet i samarbejde med Erik Elgaard. Studienævnet 

drøftede oplægget og elementerne heri. På baggrund af studienævnets drøftelser 

og input arbejder Kristian Raun Thomsen og Erik Elgaard videre med planlæg-

ningen og indholdet af specialeseminaret. Studienævnet vil blive præsenteret for 

dette, når det er færdigbearbejdet. 

 

Der planlægges tillige et seminar målrettet de studerende, der skal skrive bache-

loropgave. Når der foreligger et program for dette seminar, vil det blive forelagt 

studienævnet. 

 

5. Forslag til ændring af dato for det kommende møde i Studienævnet 

Kristian Raun Thomsen foreslog, at datoen for det kommende møde i studie-

nævnet ændres fra den 26. marts til den 24. marts, kl. 12.00-14.00 

 

Forslaget blev godkendt, og det kommende møde i studienævnet flyttes til den 

24. marts, kl. 12.00-14.00. 

 

6. Spørgsmål og ønsker fra studerende 

Erik Elgaard havde fremsendt nedenstående spørgsmål til studienævnet forud 

for mødet på baggrund af en række henvendelser, han havde fået nogle medstu-

derende.  

 

En studerende har spurgt til, om litteraturen på kurserne kan trykkes i kompen-

dier, som de studerende kan købe, frem for at de lægges op på Blackboard. 
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Jeppe Norskov Stokholm oplyste, at det vil i givet fald være de studerende selv, 

der skal står for det. Dvs. de studerende skal forud for kurset undersøge, om den 

kursusansvarlige vil uploade litteraturen på Blackboard i så god tid, at de stude-

rende selv kan nå at få trykt litteraturen i et kompendie.  

 

En studerende har spurgt til, om det er muligt at få opstillet en vandautomat på 

Sektion for Idræt. Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at der er sendt en 

forespørgsel vedr. dette i efteråret på vegne af Studienævn for Sygepleje til Insti-

tut for Folkesundhed, der pt. undersøger mulighederne herfor. 

 

En studerende har spurgt til, om det er muligt, at aflevere eksamensopgaver 

elektronisk via Blackboard eller lignende. 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at der arbejdes på en løsning på dette, 

og at denne vil blive implementeret inden for den nærmeste fremtid.  

 

En studerende har oplyst, at der er et udbredt ønske blandt de studerende om at 

få en uddybende evaluering af skriftlige opgaver og eksamener. Ifølge den stude-

rende, kan man gennemføre en kandidatuddannelse uden at have fået en vejled-

ning eller uddybende bedømmelse af sine skriftlige opgaver. På baggrund heraf 

efterlyste den studerende bedre mulighed for at få feed back på eksamensopga-

ver. 

Jeppe Norskov Stokholm oplyste, at spørgsmålet blev drøftet i Studienævnet i ef-

teråret 2014 ifm. gennemgangen af studiemiljøundersøgelsen. I studienævnet 

blev det i forbindelse hermed vedtaget, at Studielederskulle tage initiativ til at 

strukturere feedback på skriftlige eksamensbesvarelser med særlig vægt på første 

studieår samt at diskutere feedbacksituationen med underviserne i forbindelse 

med bachelorprojekter.  

Kristian Raun Thomsen orienterede om, at VIP’erne afholder et seminar i juni 

måned, hvor det blandt andet skal drøftes, hvorledes de studerende i højere grad 

end det er tilfældet i dag, kan få feed back på deres eksamensopgaver og præsta-

tioner. Studienævnet vil blive orienteret om drøftelserne fra seminaret på det 

førstkommende studienævnsmøde efter seminarets afvikling. 

 

En studerende har oplyst, at der blandt de studerende er et udbredt ønske om 

mere og bedre vejledning i forbindelse med udformningen af akademiske opga-

ver. 

Kristian Raun Thomsen orienterede om, at dette vil blive taget op på seminaret i 

juni blandt VIP’erne, når de skal drøfte ønsket om mere feed back. 

 

En studerende har spurgt til muligheden for, at der bliver indført en rabatord-

ning til svømmestadionet for idrætsstuderende. I det halve år, idrætsstuderende 

har svømning, er der fri adgang til svømmestadion. Der er ifølge den studerende 

et udtrykt ønske om blandt de studerende, at gratisperioden forlænges, eller at 

der at indføres en rabatordning. 
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Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at Aarhus Universitet ikke økonomisk 

har mulighed for at yde denne service. 

 

En studerende har oplyst, at Science and Tecnology har valgt at lukke for mulig-

heden for at følge kurser som almen biokemi og almen molekylærbiologi for 

idrætsstuderende, ved at de nu i modsætning til tidligere står fast på kravene om 

at almen kemi og organisk kemi (15 ECTS til sammen) skal gennemføres først. 

Den studerende oplyser, at idrætsstuderende førhen har fået dispensation fra 

denne regel. På den baggrund ønskede den studerende at få undersøgt, om det er 

muligt for Studienævnet på Idræt at lægge pres på Science and Tecnology for at 

genåbne denne mulighed. 

 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at det er en beslutning, som Studie-

nævnet på Science and Tecnology har truffet. Dvs. den kan kun ændres, hvis de 

studerende via en ansøgning til Studienævnet på Science and Tecnology anmo-

der herom. De studerende opfordres på baggrund heraf til at gøre dette - eventu-

elt med støtte fra relevante repræsentanter blandt VIP’erne på BIT. 

 

En studernede oplyste, at der på Statskundskab er en mentorordning for de stu-

derende. Ordningen er organiseret via Studievejledningen. Den studerende ef-

terspurgte, om der er mulighed for at få stablet noget lignende på benene på 

Idræt. 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at der også eksisterer en sådan ord-

ning på nogle af uddannelserne på Institut for Folkesundhed. Studievejledningen 

på Health har oplyst, at de gerne vil hjælpe med at sætte det i gang på Idræt. De 

studerende, der efterspørger dette, skal henvende sig til Lisette Prins i Informa-

tion og Vejledning. 

 

Bilag: PKT 6_Spørgsmål fra studerende 

 

7. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 

Kristian Raun Thomsen orienterede om, at han har fået en henvendelse 

fra en række studerende, der efterspørger mulighed for økonomisk støt-

te til den fælles idrætsdag, der afholdes på tværs af SDU, AAU, AU og 

KU. Kristian Raun Thomsen oplyste, at han ikke havde imødekommet 

dette, men at der ydes støtte til selve arrangementet, når det afholdes i 

Aarhus. 

 

Kristian Raun Thomsen orienterede om, at de har været en plagiatsag på 

bacheloruddannelsen. Det afventes pt. en afgørelse i sagen. 

 

Kristian Raun Thomsen orienterede om, at han har indstillet studerende 

Simon Riis til Dronningens Rejselegat, hvilket han har fået. 
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b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Intet til dette punkt. 

 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

Der er flere studerende, der har udtrykt utilfredshed med afviklingen af 

kurset Sportspsykologi. Kristian Raun Thomsen følger op på dette. 

 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om de retningslinjer vedr. barsel, 

der er vedtaget på Studielederforum. Disse indebærer, at kvindelige stu-

derende ifm. graviditet kan søge studienævnet om fritagelse fra tilmel-

dingskravet i det semester, hvor de har termin (terminssemestret) samt 

det efterfølgende semester (barselsemestret). Mandlige studerende har 

tilsvarende mulighed for at søge om fritagelse fra tilmeldingskravet i 2 

semestre. 

 

8. Eventuelt  

Thomas Munch spurgte til, hvilke retningslinjer der er gældende vedr. beregning 

af gennemsnit ifm. optag til kandidatuddannelsen.  

Ifm. optag til kandidatuddannelsen anvendes et vægtet gennemsnit, mens der 

anvendes et simpelt gennemsnit ifm. optaget til kandidattilvalget jævnfør beslut-

ningen herom på mødet i studienævnet den 9. november, 2014 (pkt. 8). AU Op-

tag er orienteret om studienævnet beslutning, der vil være gældende i forbindelse 

med optaget på kandidattilvalget der sommeren 2015. 


