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Møde den: 12. december 2016, kl. 12.15 – 14.15 

Lokale 345, Dalgas Avenue  

Møde i studienævnet for Idræt 

 

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

Kjær  

 

Deltagere studerende: Thomas Munch, Anna Helleberg, Stefan Runge Rau, Rasmus 

Bjerregaard Kristensen, Ninna Fisker  

 

Deltagere Studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen, Helle Bønsøe, Dorte 

Lindvald; Mette Jantzen.   

Referat 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med rettelser 

Pkt. 3 og 4. flyttes op før pkt. 2.  

 

2. Studentersager 

Drøftelse og beslutning 

Sager til behandling:  

Bilag:  Sag 1 - Ansøgning om udsættelse af maximal studietid - med bilag 

  

Sagen imødekommes 

 

Behandlede sager siden sidste møde 

Bilag:  Behandlede sager siden sidste SN møde 

  Studienævnet kan stille spørgsmål til de konkrete sager på mødet. 

 

Ingen kommetarer 

 

3. Studieaktivitetskrav og dispensationer 

Formålet med nærværende oplæg er at etablere en fælles vejledende retningslin-

je på HE ift. studerende som direkte eller indirekte – via andre dispensationsfor-

hold – får brug for dispensation fra studieaktivitetskravet. Den vejledende ret-

ningslinje har som formål at understøtte ligebehandling af de studerende på HEs 

uddannelser. Forslaget til retningslinjen er blevet behandlet og godkendt i HE 

uddannelsesforum og bringes nu til godkendelse i studienævnet.  

Bilag:  Håndtering af studieaktivitetskravet i forbindelse med dispensati-

onssager 
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Til efterretning 

 

4. Sagsbehandling af barsel 

Orientering.  

 

Papiret vedr. håndtering af barsel under FDR II-regelsættet er blevet behandlet 

og godkendt på Uddannelsesforum. Der sagsbehandles efter principper beskre-

vet i bilag. Det understreges at barsel er lig med usædvanlige forhold og med den 

baggrund kan samme principielle tilgang bruges i sagsbehandlingen ift. andre  

typer af usædvanlige forhold med henvisning til den nu godkendte vejledende 

retningslinje for barsel. 

Bilag:  Barsel - Fremdrift II 

 

Til efterretning 

 

5. Rettelser til EPI-BIO-stat 

Kan studienævnet godkende rettelser 

Bilag: Notat rettelser til EPI-stat 

 

Rettelser godkendes forudsat at sidste punkter udredes 

 

Studienævnet drøfter hvordan kursuskataloget anvendes af de studerende. Der 

rettes en kritik af kataloget. Dels de kurser hvor der står for meget, eller der ikke 

står nok. Der kan være kurser hvor genstandsfeltet for idrætsstuderende er 

manglende, til trods for at der er overvejende mange” læringsmål 

 

Dog er der enkelte kurser hvor hele indholdet er faldet ud. Hvilket er en klar sy-

stemfejl. Studieadministrationen gennemgår samtlige kurser for at sikre at sy-

stemfejl rettes.  

 

Det overvejes at genoptage en tidligere tradition med at præsentere de kommen-

de kurser før hvert semester. 

 

Derudover drøftes det hvornår der er sparret nok substantielle ændringer op i 

nok kurser der kan argumenteres for at der laves ny studieordning.   

 

6. Aftagerpanel – endelig godkendelse 

Bilag:  Aftagerpanel pr. 2016 

 

Panelet godkendes 

 

7. Bortfaldent valg til akademisk råd - studerende fra idræt 

De studerende (valggruppe 4) har været på valg i efteråret 2016, herunder også 

til akademisk råd Health. Der er 1 borfaldent valg til akademisk råd, idet der ikke 
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har været opstillet kandidater fra idrætsuddannelsen til deres ene mandat i aka-

demisk råd.   

Akademisk råd har på deres møde d. 1 december besluttet at tilbyde en observa-

tørplads i akademisk råd i 2017 til 1 studerende fra idræt.  Hvis det har interesse 

for en studerende fra idræt må I gerne give en tilbagemelding hurtigst muligt via 

Kristian Raun Thomsen. 

 

De studerede i studienævnet forhører sig og kontakter KRT 

 

8. Obligatoriske kurser og valgfagskurser til revision.  

Dokument til løbende indsamling af kurser 

Bilag:  Obligatoriske kurser og valgfagskurser til revision studienævnets 

arbejds og opsamlings papir 

 

Molekylær muskelfysiologi: Flyttes fra Q4 til Q3. Godkendes 

 

9. Punkter fra studerende 

Ingen 

 

10. Møder i 2017: Forslag 

 

Mandage: 12.15-14.15 

 

SN møde i uge nr. 

4 23. januar 

9 

13 

19 

23 

 

 

11. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 

  

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Der arbejdes på at nå de studerende via sociale medier fra studienæv-

nets side i en faglig gruppe. Meningen er at det skal være opslag vedrø-

rende faglige ting, studiemiljø mv. Studienævnet drøfter hvordan man 

når de studerende. Hvilken kanal hvem bruger og om det overhovedet 

når de studerende. Et eksempel er netværkskataloget som er rigtigt an-

vendeligt, men som måske meget få kender.  
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Studiemiljøundersøgelsen : Når man er på tilvalg er det vanskeligt at be-

svare da man ikke har været på centralfaget. Det er en vigtig metodisk 

kritik der viderebringes.  

 

Malene: Der er uddannelsesdag HE tirsdag d. 13. december 

 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

U-days (åbent hus for gymnasier) bliver måske mere besøgt da ”uddan-

nelse ude grænser” er gået konkurs.   

 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

 

12. Eventuelt  

 

 

 

 


