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Mødedato: 4. oktober 2018 
Mødested: 3410-345 
Mødeemne: Studienævnsmøde idræt  
 
Deltagere:  
VIP: Kristian Raun Thomsen, Rasmus Østergaard, Malene Kjær,  
 
Studerende: Nina Sjørup Simonsen,  
 
HE Studier: Helle Bønsøe, Dorthe Lindvald Pedersen og Eline Skjøttgaard Lorentzen 
 
Afbud: Henrik Sørensen 

 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt. Studentersager skydes til nyt punkt 3.  
 
2. Drøftelse: Ny prøveform speciale kandidat-ph.d. 
Studienævnet drøftede oplægget til en ny prøveform for specialet for kandidat-ph.d. 
studerende og havde følgende kommentarer til prøveformen:  

- Ønske om forskel på udprøvningen alt efter om specialet er 30 eller 60 ECTS, 
idet der er forskellige (to ekstra) læringsmål. 

- Det vurderes, at 30-45 min. til den mundtlige del er for længe, hvis der skal 
være tid til spørgsmål/diskussion og vortering. Studienævnet foreslår i stedet 
at der afsættes 20-30 min. til oplæg. 

- Vil det være en mulighed at oprette endnu en prøveform, hvor den studerende 
afleverer en færdig artikel i tillæg til fx 15 sider status/midtvejsevaluering på 
ph.d. projektet?  

 
Kommentarerne vil gå tilbage til arbejdsgruppen. 
 
3. Studentersager 
3.1 Sager til behandling  
Klage over afgørelse vedr. afslag til annullering af prøveforsøg.  
  
3.2 Sager siden sidst  
Der blev stillet spørgsmål til arbejdsgangen vedr. startmerit. Efterfølgende tog studie-
nævnet orienteringen om sager afgjort administrativt eller af studienævnsformand 
mellem studienævnsmøderne til efterretning.  
 
4. Beslutning: Ny studieordning med afsæt i uddannelsesevaluering og 

handleplan  



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Referat 
 
Eline Skjøttgaard 
Lorentzen 
 
Dato: 4. oktober 2018 
Ref: esl  

 

Side 2/3 

Kristian Raun Thomsen orienterede kort om indholdet af handleplanerne udarbejdet 
på baggrund af uddannelsesevalueringen og præsenterede herefter grovskitse for pro-
jektplan for revision af studieordningen.  
Studienævnet besluttede at igangsætte proces om udvikling af nye studieordninger.  
På næste møde vil studienævnet kigge på fokuspunkter for den fremtidige uddannelse 
og et oplæg til evt. fokus for internat på sektion for idræt.  
 
5. Beslutning: ændring af prøveform idrætspsykologi og moderne 

sportspsykologi 
 
Kursusansvarlig for idrætspsykologi og moderne sportspsykologi ønsker at ændre kur-
sernes prøveform. Studienævnet imødekom ønsket. Det omfanget af den skriftlige 
hjemmeopgave skal dog præciseres og det skal afklares, hvem der er kursusansvarlig.  
 
6. Suppleant studenterrepræsentant til akademisk råd  
Der er opstået en vakance i akademisk råd. Det blev aftalt, at Nina Sjørup Simonsen 
undersøger om der er interesserede kandidater blandt uddannelsens studerende og i 
givet fald melder tilbage til Eline Skjøttgaard Lorentzen.  
 
7. Høring: Campus 2.0 
Studienævnet drøftede ideer og input til Campus 2.0. mhp udarbejdelse af høringssvar 
til fakultetsledelsen.  
 
Der pågår pt. drøftelser vedr. flytning af Sektion for Idræt og idrætsuddannelsen til 
universitetsparken. Studienævnet ser umiddelbart positivt på en flytning i forhold til 
at kunne skabe et samlet studiemiljø samt større synergi instituttets medarbejdere 
imellem.  
For at en flytning kan realiseres stiller det store krav til de fysiske faciliteter. Som mi-
nimum vil det være nødvendigt, at der etableres fysiske faciliteter (idrætshal, bevægel-
sessal, svømmehal, fodboldbane, fitness- og styrkerum) i parken på niveau med dem 
som uddannelsen pt. har til rådighed ved Dalgas Avenue. Det vil bidrage til at opret-
holde uddannelsens kvalitet samt sikre den praktiske gennemførsel af undervisningen, 
herunder at de studerende ikke vil skulle cykle hele Aarhus rundt for at modtage un-
dervisning, som det tidligere har været tilfældet, da idrætsuddannelsen havde adresse 
på Katrinebjergvej.   
 
I de nuværende bygninger på Dalgas Avenue har studienævnet følgende ønsker, som 
også vil være gældende i tilfælde af en flytning til parken:  

- Flere studiepladser og grupperum. 
- Tørrerum, hvor undervisere og studerende kan hænge vådt sportstøj.  
- Springgrav ifm. bevægelsessal.  
- Adgang til mindre bevægelsesrum.  
- Bedre muligheder for cykelparkering.   
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Hvis det besluttes at flytte uddannelsen til parken, vil studienævnet gerne indgå mere 
konkret i drøftelser vedr. faciliteter, undervisningslokaler, grupperum mv. 
 
8. Punkter fra studerende 
Der blev ikke drøftet noget under dette punkt.  
 
9. Orientering om det kommende universitetsvalg  
Valget 2018 er nu skudt i gang med offentliggørelse af valgcirkulære og tidsplan, som 
findes på www.au.dk/valg. I år stemmer de studerende til alle organer. Det blev aftalt, 
at Nina Sjørup Simonsen informerer nye studerende om valget i idrætspædagogik den 
23. oktober.  
 
10. Orientering om nye disciplinærregler  
Der er vedtaget nye disciplinærregler. De kan findes her: http://www.au.dk/om/or-
ganisation/regelsamling/0:-styrelse,-administration/01/01-06/ 
 
11. Tilbageløb punkter fra seneste studienævnsmøde fra de studerende 
Gode råd vedr. opgaveskrivning kan nu findes nu under eksamen på studieportalen: 
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/sport/undervisning-og-eksamen/eksa-
men/ og er dermed lettere at finde uanset hvilket semester den studerende er kommet 
til.  
 
Det er iværksat, at der indkøbes forlængerledninger til undervisningslokalerne.  
 
12. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 
b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
c. Nyt fra HE Studier 

Dorte Lindvald Pedersen informerede om, at der afholdes oplæg for før-
ste semester om det at skrive en akademisk opgave.  
Der afholdes studiepraktik i uge 43 og specialeseminar 29. oktober.  

 
13. Eventuelt 
Det blev aftalt at flytte næste studienævnsmøde til den 15. november.  
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