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AARHUS 

UNIVERSITET 

HEALTH 

Møde den: 26. januar 2016, kl. 12.00 – 14.00 

Lokale 345, Dalgas Avenue 

Møde i studienævnet for Idræt 

 

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

Kjær  

 

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

 

Deltagere AU Studier: Jeppe Norskov Stokholm (referent), Helle Bønsøe og Drude 

Katrine Jørgensen  

 

Observatører: Rasmus Bjerregaard og Nina Fisker fra Studenterstudievejledningen og 

Stefan Runge Rau, Anna Helleberg Grundt (begge studerende) 

 

 

Afbud:  

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Studentersager 

 

Sager til behandling 

 

Sag 1 

Ansøgningen blev imødekommet.  

 

Studienævnet understreger, at de studerende, der fremadrettet ansøger om di-

spensation fra tilmeldingskravet som elitesportsudøvere skal bilægge ansøgnin-

gen en oversigt over de trænings- og konkurrenceaktiviteter i det eller de seme-

stre, hvori de søger dispensation fra tilmeldingskravet. Dette for at dokumentere 

omfanget af deres trænings- og konkurrenceaktiviteter i det eller de semestre, 

hvori de ansøger om fritagelse fra tilmeldingskravet.  

 

Bilag:  Sag 1_Sagsfremstilling vedr. dispensation fra tilmeldingskravet 

Sag 1_Bilag 1 dokumenation fra Jens Bundgaard 

Sag 1_Bilag 2 mail fra Jens Bundgaard 

Sag 1_Bilag 3 konkurrence- og træningsplan 1. semester 2016 

Sag 1_Bilag 4 skitse af træningsuge uden konkurrencer 

 

Sag 2 

Ansøgningen blev imødekommet. Den studerende orienteres i afgørelsen om, at 

vedkommende skal søge om midlertidig indskrivning på Kandidatuddannelsen i 

Idræt, hvis han ønsker at starte på denne pr. 1. februar, 2017. Grundet de gæl-



 

 

dende regler ift. indskrivning på kandidatuddannelserne (og herunder også mid-

lertidig indskrivning) er fristen for at søge dette allerede 1. april, 2016. 

 

Bilag:  Sag 2_Sagsfremstilling vedr. dispensation fra tilmeldingskravet 

Sag 2_ Bilag 1 bekræftelse fra Jens Bundgaard 

Sag 2_Bilag 2 træninsskema 

 

Behandlede sager siden sidste møde 

Helle Bønsøe gennemgik de sager, der er behandlet siden sidste studienævns-

møde.  

 

Bilaget var fejlagtigt ikke lagt i Blackboard forud for mødet, hvilket der blev ret-

tet op på umiddelbart efter mødet, hvormed det er tilgængeligt. 

 

Bilag:  Behandlede sager siden sidste SN møde 

 

3. Godkendelse af kurser  

De foreslåede ændringer af eksamensformen på kurset Boldspil blev godkendt, 

således at den praktiske eksamen fremadrettet skal afvikles i alle fire discipliner 

frem for to som hidtil. Begrundelsen herfor er, at der blandt underviserne på i 

forbindelse med de første gennemløb af kurset er observeret en tendens til, at de 

studerende i løbet af kurset sylter undervisningen i de to discipliner, hvori de ik-

ke skal udprøves. Dette har været tilfredsstillende for både underviserne og de 

studerende, og det vurderes således, at det faglige niveau og pædagogi-

ske/didaktiske udbytte med ændringen vil blive forbedret. 

 

Bilag:  Boldspil_E16 

 

4. Orientering vedr. studieledertal og årgangsstatistik 

 

Overordnede tendenser i studieledertallene, idræt 

Kristian Raun Thomsen gennemgik studieledertallene.  På bacheloruddannelsen 

er der 71,26 % (124 studerende), der har optjent 30 eller flere ECTS pr. semester, 

og 92,53 % (161) har optjent 25 ECTS pr. semester eller mere. På kandidatud-

dannelsen har 33,96 % (36 studerende) optjent 30 eller flere ECTS pr. semester, 

mens 70,75 % (75 studerende) af kandidaterne har optjent 20 eller over ECTS pr. 

semester.  

 

I sommereksamen 2015 var der en beståelsesprocent i første eksamensforsøg på 

93,80% på bacheloruddannelsen, 87,50% for tilvalgsstuderende og 92,15% på 

kandidatuddannelsen. 

Karaktergennemsnittet på bacheloruddannelsen var 7,25, for tilvalg studerende 

var karaktergennemsnittet 6,60, og på kandidatuddannelsen var det 8,01.  

  



 

 

Overordnet tendenser i årgangsstatistikken, idræt 

Kristian Raun Thomsen gennemgik årgangsstatistikken, der vedrører de ordinæ-

re studerende. For bachelorårgangen 2012-sep (82 studerende) ses, at der efter 

tre år var 70% (57) afsluttede, 22% (18) åbne og 9% (7) afbrudte studerende.   

For kandidatårgangen 2013-sep (62 studerende) ses, at der efter to år var 15% 

(9) afsluttede, 66% (41) åbne og 19% (12) afbrudte studerende.  

 

Studienævnet drøftede gennemførselstider, antallet af studerende der falder fra 

på bacheloruddannelsen og kandidatuddannelse, og studerende der er forsinke-

de. Studienævnet hæfter sig ved, at frafaldet på bacheloruddannelsen over en 5 

årig periode er faldet, hvilket det udtrykker tilfredshed med. På kandidatuddan-

nelsen bemærker studienævnet, at de studerende tager færre ECTS, end de stu-

derende på bacheloruddannelse, og at de studerende på kandidatuddannelse af 

samme årsag har en længere gennemførselstid. Studienævnet forventer, at im-

plementeringen af fremdriftsreformen vil bevirke, at dette forhold vil ændre sig 

på kandidatuddannelsen inden for de kommende semestre. 

 

I forlængelse af dette drøftede studienævnet, hvilke initiativer der kan sættes i 

værks i forhold til at forbedre studiemiljøet på specielt kandidatuddannelsen, da 

man overvejede, om dette ville kunne have en positiv effekt på de studerendes 

gennemførselstid. Et initiativ, der blev drøftet, var etablering af faste læsegrup-

per på 1. semester af kandidatuddannelsen. Kristian Raun Thomsen og Sine 

Agergaard vil undersøge mulighederne herfor nærmere. Studienævnet vil blive 

orienteret, når der er nyt herom. 

 

5. Orientering vedr. 5. sal på Dalgas 

Studienævnet drøftede på sidste møde lokaleudnyttelse og studiemiljøet på 

Dalgas.  

  

Der var på mødet bred enighed om, at computerlokalet på 5. sal har mistet sin 

funktion. Det blev derfor foreslået, at lokalet omdannes til en læsesal ligesom på 

3. sal. Alternativt at det omdannes til specialepladser.  

Ydermere var det enighed om, at det ønskes, at der sættes skub i processen om-

kring at få moderniseret de eksisterende specialekontorer. Herunder at antallet 

forøges til 6 personer med dertilhørende nye borde efter forbillede fra sygeple-

jernes kontor.  

 

Anette Bachmann fra Institut for Folkesundhed har oplyst, at ovenstående er 

med i puljen over ønsker, der er indsendt til instituttet. Hertil oplyser hun, at in-

stituttet grundet økonomien ikke har kunnet prioritere flere indkøb til forbed-

ring af studiemiljøet i 2015 på Dalgas Avenue. 

Tillige oplyser hun, at der ikke er foretaget prioriteringer på studiemiljøområdet 

i 2016 endnu, ej heller taget stilling til eventuelt budget. Studienævnet vil blive 



 

 

orienteret, når der er nyt fra instituttet vedr. mulighederne for omdanne compu-

terlokalet på 5. sal til læsesal. 

 

Studienævnet drøftede på bagrund heraf, hvorledes lokalet på 5. sal bedst muligt 

kunne udnyttes. Det blev aftalt, at inddrage sektionsleder Ask Vest i disse over-

vejelser. Kristian Raun Thomsen kontakter Ask Vest og Anette Bachmann. 

 

6. Punkter fra studerende 

Thomas Munch har i forbindelse med sit bachelorprojekt søgt vejledning på Stu-

dieportalen, hvor han har fundet informationer, der er behæftet med fejl og 

mangler. Det drejer sig blandt andet om information vedr. referencer og vejled-

ning i opgaveskrivning. 

 

HE Studier kontakter på baggrund heraf Information og Studievejledningen, der 

har ansvaret for informationerne på Studieportalen, med henblik på at få rettet 

de eksisterende fejl og mangler herpå.  

 

Sine Agergaard undersøger i tillæg hertil, om det er muligt via Biblioteket på 

Health af få udbudt et kursus i litteratursøgning, EndNote samt RefWorks. Stu-

dienævnet foreslog, at de kurser kan kobles sammen med Mentorordningen på 

første semester af Bacheloruddannelsen. 

 

Studienævnet ønsker at drøfte denne problematik på et de kommende møder. 

Drude Jørgensen sørger for, punktet bliver sat på dagsordenen og vil forberede 

dette sammen med Kristian Raun Thomsen. 

 

7. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 

Kristian Raun Thomsen orienterede om, at der i december og januar har 

været afholdt såkaldte besøgsarrangementer for gymnasier i Aabenraa, 

Odder og Langkær. Samlet har der været ca. 250 deltagere. Der vil blive 

fulgt op på besøgene med henblik på at undersøge, om de, der har delta-

get, søger ind på uddannelsen, og efterfølgende hvorledes de klarer sig 

til optagelsesprøven og på studiet. 

 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Intet til dette punkt 

 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

Nina Firsker orienterede om, at Studievejledningen har deltaget på UU-

Messen, hvor der var en pæn interesse for uddannelsen. 

 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

Intet til dette punkt 



 

 

 

8. Eventuelt  

Intet til dette punkt 


