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Mødedato: 22. februar 2019, kl. 10.00-12.00.  
Mødested: 3410-345 
Mødeemne: studienævnsmøde idræt  
 
Deltagere: 
VIP: Kristian Raun Thomsen, Rasmus Østergaard, Simon Lønbro 
  
Studerende: Nina Sjørup Simonsen, Mathias Toft Vangsøe, Francesca Emilia Alesci, 
Simon Bruhn Bjerg Pedersen. 
 
HE Studier: Helle Bønsøe, Cecilie Bach, Laurits Hansen og Eline Skjøttgaard Lorent-
zen 
 
Fraværende: Henrik Sørensen   

 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt.  
 
2. Oplæg: Introduktion til studienævnets arbejde 

Studienævnsformand Kristian Raun Thomsen skitserede studienævnets arbejde 
herunder regelgrundlag, opgaver, ansvar samt samarbejdsrelationer.  
Studienævnet tog orienteringen til efterretning.  

 
3. Studentersager  
3.1 Sager til behandling (lukket punkt)   
 
3.2 Sager siden sidst  

Studienævnet tog den skriftlige orientering om sager afgjort administrativt eller 
af studienævnsformand mellem studienævnsmøderne til efterretning.  

 
4. Beslutning: møderække forår 2019 

Studienævnet aftalte følgende møderække for foråret 2019.  
 
Onsdag 20. marts kl. 12-14. 
Mandag 29. april kl. 12-14.  
Torsdag 16. maj kl. 12-14.   
Tirsdag den 18. juni kl. 12-14. 

 
5. Ny studieordning  

Kristian gennemgik den skitserede struktur for de nye studieordninger. Struktu-
ren er blevet til på baggrund af projektgruppens arbejde på studieturen til NIH.  
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Tre profiler gennemløber uddannelsen:  
- Humanfysiologisk 
- Humanistisk samfundsvidenskabelig 
- Underviser og formidlingsorienteret (to-faglig)  
 
Det er tanken, at den skitserede struktur giver muligheder for såvel studerende, 
der ønsker en snæver specialisering, dem der ønsker en bredere profil og dermed 
kombinere fag på tværs af profiler samt dem, der i mindre grad ønsker de praktisk 
teoretiske kurser. Sidstnævnte da der er skåret ned på mængden af obligatoriske 
praktisk teoretiske kurser. I stedet er en række praktisk teoretiske kurser gjort 
valgfrie.  
Metodekompetencerne er samlet set opgraderet gennem bachelor- og kandidatud-
dannelsen. Basiskurser på bacheloruddannelsen samt videregående på kandidat-
uddannelsen.  
 
Bacheloruddannelsen deles ikke op i deciderede linjer. Det er hensigten, at de tre 
profiler skal kommunikeres til de studerende gennem vejledning og oplæg. Det 
bliver de studerende, der via deres valg gennem uddannelsen skaber deres profil. 
Men fokus skal være på at gøre de tre profiler, herunder valg og fravalg samt mu-
lige jobprofiler, tydlige for alle studerende.  
 
Kandidatuddannelsen vil fortsat have tre linjer. Første semester på de 1-faglige 
linjer gøres obligatorisk. 

 
Studienævnet havde følgende kommentarer:  
- Der kan opstå en udfordring med underviserressourcer i forbindelse med ud-

videlsen af statistikkurserne. Både i forhold til udvidelse af ECTS og udvikling 
af nye kurser. Det skal afklares med institutledelsen.  

- Indholdselementerne skal drøftes yderligere, men strukturen er god.  
- Ideen om vejledning i forhold til og italesættelse af de profiler, den nye studie-

ordning (såvel som den nuværende) har, er rigtig god.   
- Hvorfor bachelor i idræt og kandidat i idræt og sundhed og ikke bachelor og 

kandidat i idræt og sundhed? Det skal genbesøges.  
- Ok med reduktion af metodefagene på bacheloruddannelsen, da der samlet set 

over bachelor og kandidatuddannelse opgraderes.  
- Kursustitler skal genbesøges.  

 
Studienævnet vedtog den skitserede struktur.  
 
I den kommende tid skal der kigges på indhold og titler. På næste studienævns-
møde præsenteres plan for resten af forårets proces.  
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6. Orientering: Fastholdelsesrapport  
EVA har gennemført nogle mere tilbundsgående analyser af vores frafald på ud-
valgte uddannelser på Aarhus Universitet – herunder idræt. Det er i rapporten 
sammenlignes med søsteruddannelser på KU, SDU og AAU. Studienævnet tog ori-
enteringen til efterretning.  

 
7. Punkter fra studerende  

Nina Sjørup Simonsen fremlagde to indkomne punkter fra studerende:  
a) Ønske om el-kedel og microovn.  
b) Mangel på specialepladser  
 
ad a) Det er uklart om strømforsyning og stikkontakter i bygningen er gearet til 
mikrobølgeovne og el-kedel. Det blev derfor aftalt, at Kristian Raun Thomsen i 
første omgang afklarer det spørgsmål med det teknisk administrative personale. 
Hvis strømfaciliteterne er ok skal det efterfølgende afklares med sektionsledelsen, 
hvorvidt der kan indkøbes microovn og el-kedel.  
 
ad b) Flere af de studerende, der skrive speciale mangler en specialeplads. Der er 
24 pladser, men pt. mange, der skrive speciale og har ønske om en plads. Det blev 
aftalt, at Kristian Raun Thomsen vender udfordringerne med sektionsledelsen.  
 

8. Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen 

Kristian Raun Thomsen takkede for en god og produktiv tur til Oslo.  
b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Intet at bemærke.  
c. Nyt fra HE Studier 

Velkommen til Laurits Hansen, som er ny studenterstudievejleder i BA-
teamet.  

 
9. Eventuelt 

Intet at bemærke.  


	1. Godkendelse af dagsordenen
	Dagsordenen blev godkendt.
	2. Oplæg: Introduktion til studienævnets arbejde
	3. Studentersager
	3.1 Sager til behandling (lukket punkt)
	3.2 Sager siden sidst

	5. Ny studieordning
	Kristian gennemgik den skitserede struktur for de nye studieordninger. Strukturen er blevet til på baggrund af projektgruppens arbejde på studieturen til NIH.
	Tre profiler gennemløber uddannelsen:
	6. Orientering: Fastholdelsesrapport

