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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 
(kommer senere) og Malene Kjær  
Deltagere studerende: Thomas Munch, Stefan Runge Rau, Nina Sjørup samt sup-
pleanter: Sidsel Maigaard (møder senere), Mathias Vangsøe 
Deltagere AU Studier: Drude Katrine Jørgensen, Helle Bønsøe, Dorthe Lindvald 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
2. Studentersager 

Drøftelse og beslutning 
Sager til behandling:   
 
Sag 1 - Ansøgning om 5. prøveforsøg speciale 
Imødekommet 
 
Behandlede sager siden sidste møde 
Bilag:  Eftersendes: Behandlede sager siden sidste SN møde 

  Studienævnet kan stille spørgsmål til de konkrete sager på mødet. 
  

Ingen kommentarer 
   
3. Punkter fra studerende 

Ingen 
 

4. Udkast til Vision og Strategisk Grundlag for Uddannelser på IFS til 
høring i studienævnene ved Folkesundhed.  
 
Vision og Strategisk Grundlag for Uddannelserne på IFS er udfærdiget på bag-
grund af visionsseminaret afholdt d.5.-6. december 2017  
– og et efterfølgende arbejde i styregruppen  
 
Bilag: Vision og Strategisk Grundlag for uddannelserne ved IFS_Til høring_SN 
ved IFS 
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Nævnet bemærker at der er lykkedes (nogenlunde) at beskrive instituttet samlet - 
samtidig med at de enkelte uddannelser også er nævnt med en række kendetegn.  
 
Der er en generel bekymring i nævnet for hvordan og hvad visionsprocessen og 
det strategisk grundlag kommer til at betyde for uddannelsen fremadrettet. Over-
ordnet, men også i uddannelsens enkeltelementer.  
Diskursen er overvejende vægtet på sundhedsfremme, som idræt også rummer i 
høj grad. Dog har idræt også et stort fokus på præsentation i bred forstand og på 
det man kan kalde den ”store sundhed”. I flere af uddannelsens elementer vægtes 
præstationsoptimering af den brede befolkning. Forbedring af fysiske præstatio-
ner inden for alle typer af befolkningsgrupper: Uden medicin, eller i sammenspil 
med medicin.  
Det betyder at der i flere kurser er ekstraordinært fokus på bevægelse og forstå-
else for hele bevægeapparatet og optimering af den enkeltes præstation. Hvad en-
ten der er tale om at optimere og forbedre funktionsevnen for den handikappede, 
den ældre eller patienten med bivirkningsproblematikker. Eller om der er tale om 
præstationsoptimering af motionisten eller eliteudøveren. Samtidig er der også 
fokus på undervisning i gymnasieskolen, formidling i et bredt perspektiv, samt fo-
kus på bevægelsesglæde, fysisk udfoldelse og egenværdi.  
  

5. Kursusevaluering Efteråret 2017 
Studienævnet bedes drøfte kursusevalueringer fra efteråret 2017 
Bilag: 
Idræt BA_med kommentarer 
Idræt KA_med kommentarer 
Studienævn for Idræt – samlede kurser efterår 2017 
 
Generelt Bachelorkurser: 
Generelt flotte evalueringer.  
For lav svarprocent på flere af kurserne.  
 
Kursusspecifikt bachelorkurser:  
- Arbejds – træningsfysiologi: Ikke så godt at holdtimer er placeret i auditoriet  
 
- Hvorfor to hold og ikke tre hold på Vissings hold? KRT undersøger 
 
- Boldspil: Udfordringer i forhold til at koble teori og praksis i de mange dici-

pliner  
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Generelt kandidatkurser:  
 
Generelt flotte evalueringer.  
For lav svarprocent på flere af kurserne.  
Stor arbejdsbelastning 
Der er en forventning om at de kan arbejde med deres stof selvstændigt og ikke 
alt kommer igennem undervisningen (underviser kan måske specificere at noget 
skal læse kursorisk og noget skal læses primært – detaljeringsgrad kan overvejes).  
 
 
Kursusspecifikt kandidatkurser:  
 
- Styrketræningens fysiologi og træning og sundhed. Er meget sammenfal-

dende. HS vender det i BIT gruppen.  
 

- Idrætsprojekt: Godt at afholde informationsmøde 
 

- Erhversrettet projektforløb: Man samler ”lignende” poster sammen, så gen-
nemgangen bliver mere dybdegående og ikke forhastet. Der vil også fremad-
rettet blive brugt mere energi på at overveje hvordan man får sat sin faglighed 
i spil.   

 
6. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 
b. Nyt fra studienævnets medlemmer  
c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 
d. Nyt fra Studieadministrationen:  

 
Intet at bemærke 

 
7. Eventuelt  

Intet at bemærke 
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