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Møde den: 12. marts 2018, kl. 12.00 – 14.00 
Lokale 345, Dalgas Avenue 
Møde i studienævnet for Idræt 
Møde i Studienævn for idræt 
 
Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen, Rasmus Østergaard og 
Malene Kjær  
Deltagere studerende: Thomas Munch, Stefan Runge Rau, Nina Sjørup samt sup-
pleanter: Sidsel Maigaard, Mathias Vangsøe (afbud) 
Deltagere AU Studier: Drude Katrine Jørgensen (afbud), Helle Bønsøe ref), Dorthe 
Lindvald 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
Ingen kommentarer 

 
2. Studentersager 
Drøftelse og beslutning 
Sager til behandling:   
 
Ingen sager 
 
Behandlede sager siden sidste møde 
Bilag:  Eftersendes: Behandlede sager siden sidste SN møde 
  Studienævnet kan stille spørgsmål til de konkrete sager på mødet. 
 
Studienævnet havde ingen kommentarer 
 
3. Punkter fra studerende 

Nogle kursusbeskrivelser er ikke helt fyldestgørende ud fra, at de skal vælge fag 
ud fra beskrivelserne. Nogle beskrivelser er ret korte og det er et fattigt grundlag 
at vælge kurser ud fra. Det gælder om at finde en balance da beskriveslerne kan 
ikke være helt udtømmnde. Der er løbende justering. Kursusbeskrivelserne vil 
blive kigget på ifm. kursusevaluering. Nina skriver til den studerende for mere 
info om hvilke kurser det konkret drejer sig om.  
 
Efterspørgsel på knager i auditoriet. KRT drøfter dette med AV.     

 
4. Underviserpris  
Gennemgang af bilag, samt drøftelse 
Bilag til pkt. 4 – underviserpris  
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Godkendt men forslag til rettelser.   
 
5. Valg af stedfortræder for studieleder 

Det bliver Malene Kjær.  
 
6. Kursusrettelser Efteråret 2018 – foråret 2019 
Drøftelse, samt beslutning  
Bilag: (husk at klikke på den røde streg i venstre side af dokument hvis ikke rettelserne 
kommer automatisk) 
Bachelorkurser: 

- Atletik 
Litteratur: Pensum oplyses ved semesterstart. KRT orienterer kursuansvarlig.  
Timer – uge – periode: Se noter i kursusbeskrivelse.  

- Fysisk træning 
- Kommentar til undervisningsform: Se note i kursusbeskrivelse.  
- Gymnastik og bevægelseskommunikation 

Indhold: Se note i kursusbeskrivelse 
- Kropsbasis 

Kvalifikationsbeskrivelse: Se note i kursusbeskrivelse 
- Præstationsoptimering 

Kursussansvarlig bedes præcisere de sidste læringsmål. ADM kontakter un-
derviser.  
Eksperimentel biomekanik 
Ingen kommentarer 
 

Kandidatkurser: Krop medicin og sundhed  
Indhold: Se note i kursusbeskrivelse 
 
VM ønsker deltagerbegrænsning på 30 personer i Kropskultur. Vedtaget.  
 
7. Møder i studienævn frem til og med august 2018 
 
Hvis de bare vil aftale det næste møde i april. Så tager vi de kommende datoer på næ-
ste møde.  
 
Næste møde fastsættes til den: 
16. april 
28. maj 
18. juni 
20. august  
 
ADM udsender invitationer i Outlook.  
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8. Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen 

KRT: Kandidatansøgere (1. prioritet):  
30 Hum/Samf 
29 Idrætsbiologisk  
20 tilvalg 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer – Anna Grunt træder ud indtil sep-
tember. Pt. er der to observatører (som er de to valgte suppleanter). De 
indtræder som medlemmer til sommer når to medlemmer træder ud.  
MV tager på udveksling til E18. Det er ifølge forretningsorden studie-
nævnet der godkender, at observatører overværer behandlingen af sager 
for lukkede døre. 
NS efterspørger om der er input til undervisningsevalueringen. NS sid-
der i arbejdsgruppe, der kigger på undervisningsevalueringen på Health.  
RØ: Savner mulighed for at supplere med spørgsmål, der har relevans 
lige netop for underviser (frem for spørgsmålsbanken).  
Enighed om at generiske spørgsmål ikke kan bruges til så meget, der øn-
skes mere individuel frihed. (Kvalitativ frem for kvantitativ).  

c. Nyt fra studievejledningen 
Ny studievejleder: Cecilie Bach (4. semester). 
Stort besøg på U-days.  

d. Nyt fra Studieadministrationen: Tjek den nye side for udrejsemuligheder 
for idrætsstuderende ud http://studerende.au.dk/studier/fagporta-
ler/sport/udveksling-og-praktik-i-udlandet/muligheder-for-idraetsstu-
derende/ 

 
9. Eventuelt  
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