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Mødedato: 20. marts 2019, kl. 12.30-14.30.  
Mødested: 3410-345 
Mødeemne: Studienævnsmøde idræt  
 
Deltagere: 
VIP: Kristian Raun Thomsen, Rasmus Østergaard, Simon Lønbro, Henrik Sørensen 
 
Studerende: Nina Sjørup Simonsen, Mathias Toft Vangsøe, Francesca Emilia Alesci, 
Simon Bruhn Bjerg Pedersen. 
 
HE Studier: Helle Bønsøe, Dorte Lindvald Pedersen og Eline Skjøttgaard Lorentzen 

 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
 
2. Studentersager  
2.1 Orientering om sager afgjort administrativt eller af studienævnsformand mel-

lem studienævnsmøderne.  
 
Bilag:   
Bilag 1 Sager siden sidst 
 
3. Orientering: Ny studieordning  

Status og tilbagemelding fra studielederes møde med prodekan og institutledelse 
om den nye studieordning. Dertil orientering om det videre arbejde her i foråret 
her under halvdagsseminar om EDU-IT.  
 

4. Drøftelse: Kursusevaluering  
Kursusevalueringerne fra efterårssemesteret 2018 foreligger nu.  
Kursusansvarlige er blevet inviteret til at fremsende kommentarer til evaluerin-
gen eller overvejelser om fremadrettede tiltag (på baggrund af evalueringen), som 
kunne være relevante for studienævnet at kende til i arbejdet med kursusevalue-
ringerne. Der er ikke indkommet kommentarer eller input.   

 
Det indstilles,  

- at studienævnet drøfter kursusevalueringerne af efterårets kurser, med hen-
blik på at identificere, om der er problemer eller bekymringspunkter.  

- at studienævnet træffer beslutning om, hvorvidt der skal værksættes tiltag og i 
givet fald hvilke.  

 
BEMÆRK at rapporterne er til internt brug og ikke videredistribueres, da de kan 
indeholde personfølsom data.  

 
Bilag:   
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Bilag 2 Kursusevalueringsrapport BA  
Bilag 3 Kursusevalueringsrapport KA 
Bilag 4 Kursusevalueringsoverblik  
  
5. Beslutning: Kursuskatalog  

Uddannelsens kursusansvarlige har nyligt gennemgået kursusbeskrivelserne 
forud for upload til kursuskataloget for efterår 2019 og forår 2020. Det har med-
født en række ændringsforslag som studienævnet skal vurdere og tage stilling til.  
 
For følgende kurser fremgå ændringsforslag med vis ændring:  

- Friluftsliv  
- Krop, medicin og sundhed 
 
Dertil er der foreslået to nye kurser, der skal erstatte hhv. idrætspsykologi og mo-
derne sportspsykologi.  
- Sport and exercise psychology 
- Advances in sport and exercise psychology 

  
Bilag:   
Bilag 5 Friluftsliv  
Bilag 6 Krop, medicin og sundhed  
Bilag 7 Sport and exercise psychology 
Bilag 8 Advances in sport and exercise psychology 
 
6. Uddannelseszoom og orientering om kandidatansøgere  

Data fra uddannelseszoom er nu tilgængeligt. Det er opdelt i studenterdata og di-
mittenddata.  
Uddannelseszoom er et digitalt værktøj, der kan understøtte unges valg af uddan-
nelse. På uddannelseszoom.dk er det muligt for kommende studerende at sam-
menligne op til tre uddannelser (både inden for eller på tværs af uddannelsesin-
stitutioner) på forskellige parametre vedr. uddannelsens kvalitet og relevans i for-
hold til arbejdsmarkedet. 
 Spørgeskemaundersøgelsen bag uddannelseszoom er gennemført af Epinion på 
vegne af og i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Spørgeske-
maundersøgelsen gennemføres hvert 2. år blandt studerende og dimittender fra 
erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. 

 
Bilag:   
Bilag 9 Studenterdata Uddannelseszoom 2018_Idræt 
Bilag 10 Dimittenddata Uddannelseszoom 2018_Institut for Folkesundhed 
Bilag 11 Health Kandidatansøgninger pr. 3. marts 2019 
 
7. Orientering: Censorformandsskabets årsberetning 2018 

https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/
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Kristian Raun Thomsen orienter om de væsentligste punkter fra censorformands-
skabets beretning.  
 

Bilag:   
Bilag 12 Censorformandsskabets årsberetning 2018 
 
8. Tilbageløb  

På det seneste studienævnsmøde blev der drøfte mulige løsninger på, at der ikke 
er så mange udbudte som efterspurgte specialepladser dette forår. Det er blevet 
meldt tilbage til den studerende der forespurgte, at de kan benytte sig af ledige lo-
kaler på 5. sal på ”undervisersiden” forudsat at de forlader lokalet senest kl. 16. 

 
9. Punkter fra studerende  

 
10. Gensidig orientering 

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

11. evt.  
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