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Mødeemne: Studienævnsmøde idræt  
 
Deltagere:  
 
VIP: Kristian Raun Thomsen, Rasmus Østergaard, Simon Lønbro,  
 
Studerende: Nina Sjørup Simonsen, Francesca Emilia Alesci, Malene Thisgaard 
Knudsen,  
 
HE Studier: Dorthe Lindvald Pedersen, Julie Nøjsen Fallesen 
 
Afbud: Henrik Sørensen, Simon Bruhn Bjerg Pedersen, Helle Bønsøe  

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 
Studienævnet godkendte dagsorden  
 
2. Beslutning: Studentersager  
 
2.1 Sager til behandling  
 
Sag 1 – ansøgning om forhåndsgodkendelse 
 
Studienævnet drøftede ansøgningen. Da kurset kan betragtes som en slags overbyg-
ning på elementer i kurset Friluftsliv på bacheloruddannelsen (naturvejledning, for-
valtning og brugsret af naturen), godkendte studienævnet ansøgningen.  
 
2.2 Orientering om sager afgjort administrativt eller af studienævnsformand mel-

lem studienævnsmøderne.  
 
Der var et enkelt spørgsmål til baggrunden for, at der gives startmerit på baggrund af 
kurser fra en professionsbacheloruddannelse. KRT gjorde rede for baggrunden. At der 
godt kan tildeles merit, men at det beror på et skøn fra kursus til kursus. Og at antallet 
af ECTS typisk bliver passende reduceret fra professionsbacheloren til idræts BA’en 
 

3. Beslutning: Godkendelse af to nye valgkurser F20  

Studienævnet gennemgik kursusbeskrivelserne. Der var et spørgsmål til, om bachelor-

kurset i idrætspsykologi er en forudsætning for at kunne følge kandidatkurset. KRT 
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kunne oplyse, at dette ikke er tilfældet. Kurserne er tænkt i en sammenhæng, men kan 

sagtens følges enkeltvist.  

  

Studienævnet godkendte kursusbeskrivelserne.  

 

4. Beslutning: Godkendelse af ændringer i kursusudbuddet F20 

Studienævnet gennemgik kursusbeskrivelserne og godkendte dem med mindre sprog-

lige rettelser.  

 

5. Drøftelse: Internationalisering på uddannelsen  
KRT præsenterede mulighederne for at følge engelsksprogede kurser på BA og KA ud-
dannelsen. 
 
Udenlandske BA-studerende kan sammensætte et forårssemester med følgende kur-
ser: 

• Sport history and sport sociology (10 ECTS) 
• Sport and exercise psychology (10 ECTS) 
• Selvvalgt projektopgave (10 ECTS)  

 
Sidstnævnte vil kræve en dispensations fra den studerendes studium, da det er KA-ni-
veau. Alternativt kan den studerende følge Summer University eller et engelsksproget 
kursus på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab eller på andre bachelorud-
dannelser.   
 
Udenlandske KA-studerende kan sammensætte et efterårssemester med følgende kur-
ser.  

• Physiology of strength training (10 ECTS)   
• Sport and globalization (10 ECTS)  
• Selvvalgt projektopgave (10 ECTS)  

 
Udenlandske KA-studerende kan sammensætte et forårssemester med følgende kur-
ser:  

• Modern sport and exercise psychology (10 ECTS)  
• Selvvalgt projektopgave 
• Summer University eller kursus fra andre kandidatuddannelser   

 
Vores egne studerende kan i løbet af uddannelsen vælge følgende engelsksprogede 
kurser:  

• BA: Sport history and sport sociology (10 ECTS) (obligatorisk)  
• BA: Sport and exercise psychology (10 ECTS) (valgfrit)  
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• KA: Physiology of strength training (10 ECTS) (obligatorisk på humanfysiolo-
gisk spor)  

• KA: Sport and globalization (10 ECTS) (valgfrit)  
• KA: Modern sport and exercise psychology (10 ECTS) (valgfrit)  
• KA: Selvvalgt projektopgave (10 ECTS) (valgfrit) 
• KA: Speciale (30 eller 60 ECTS) 

 
SL spurgte ind til, om det er muligt at lave en selvvalgt projektopgav på tilstrækkeligt 
højt niveau når man er på sin bacheloruddannelse. Studienævnet ønsker ikke at give 
egne studerende mulighed for at vælge selvvalgt projektopgave på bachelorniveau.  
 
KRT vil gå videre med idrætsuddannelsens engelsksprogede kursusudbud til uddan-
nelsesudvalget på Institut for Folkesundhed og drøfter muligheden for et fælles en-
gelsksproget kursusudbud på instituttet, herunder hvilke engelsksprogede kurser de 
øvrige uddannelser på instituttet kan byde ind med.  
 
Studienævnet bed mærke i, at kassogrammet sammenlignet med tidligere er mindre 
tiltalende for udenlandske studerende nu hvor der ikke er ren semesterpakke i kasso-
grammet, men at det vil kunne lade sige gøre at formidle mulighederne via andre ka-
naler. KRT har møde med international koordinator Rikke Præstegaard d. 24.10, hvor 
muligheder og begrænsninger for det skitserede internationale program vil blive drøf-
tet.  
 
Titler på kurser  
 
Statistik  
Studienævnet drøftede kort titlerne på statistik-kurserne på BA og KA.  
 
Speciale (60 ECTS) 
RØ udtrykte bekymring omkring titlen på 60-ECTS speciale på den humanfysiologiske 
linje. Der allerede nu spørgsmål til, hvad der ligger i eksperimentelt speciale. De stude-
rende tror ud fra titlen, at de skal lave et randomiseret forsøg. Studienævnet var enige 
om, at et 60 ECTS speciale skal tage udgangspunkt i noget data som den studerende 
selv genererer, f.eks. i forbindelse med laboratorieøvelser eller observationsstudie af 
patienter over tid.  
 
Studienævnet besluttede at titlen på 60-ECTS specialet skal være ”Speciale”, dvs. em-
pirisk og eksperimentelt tages ud af titlen.  
 
6. Beslutning: Kompetenceprofil 
Studienævnet behandlede kompetenceprofilen for BA og KA og foretog mindre rettel-
ser. KRT kommer med forslag til kompetenceprofil for tilvalg på det kommende stu-
dieordningsrevisionsmøde.  
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7. Opfølgning på punkter fra studerende  
 
7.1 Status på mikroovn  
 
KRT gav en status på mikroovnen. Det er desværre ikke muligt at placere mikroovn el-
ler lign. uden for køkkenet. Nina formidler videre til de studerende.  
 
8. Punkter fra studerende  
 
Der er et ønske om, at pladsen på 3. sal (det tidligere bibliotek) bliver udnyttet bedre. 
Det vil formentligt kunne blive 2-3 ekstra læsepladser.  
 
Der er flere studerende, der gerne vil have faciliteret læsegrupper. De studerendes for-
nemmelse er, at ønsket udspringer af et ønske om at øge den faglige integration/det 
faglige niveau. DLP kunne fortælle, at studievejledningen laver læsegrupper på odon-
tologi og på FSV, og at studievejledningen gerne vil være med til at se på læsegrupper 
på idræt også. Studienævnet drøfter en model for, hvordan der kan laves læsegrupper, 
på et kommende studienævnsmøde i det nye år.  
 
9. Drøftelse: Kursusevaluering F2019  
Studienævnet gennemgik kursusevalueringerne for foråret 2019. Studienævnet for-
holdt sig ikke til de kurser, hvor svarprocenten var for lav.   
 
Svarprocenter 
Der er en del kurser, der ikke er evalueret. Ved et kommende medarbejdermøde vil 
KRT fremhæve vigtigheden af at gennemføre kursusevalueringen med en god svarpro-
cent.  
 
Idræt BA 
 
Introduktion til kvalitative metoder i humanistisk og samfundsvidenskabelig forsk-
ning  
Det samlede udbytte kunne godt være bedre. Der kunne godt skrues op for indholdet 
og ambitionerne på kurset. Der har for første gang været en ny underviser på kurset. I 
lyset heraf foretages der ikke de større justeringer for nu.  
 
Kost, helbred og idræt  
Godt evaluering. Kurset kunne med fordel være et 10 ECTS kursus, hvilket det bliver i 
den nye studieordning.  
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Gymnastik og bevægelseskommunikation  
God evaluering. Ingen yderligere kommentarer.  
 
Humanistisk- og samfundsvidenskabelig idrætsteori 
Er tidligere blevet evalueret bedre. Dette års evaluering kan måske skyldes at undervi-
seren stoppede og at der har været flere undervisere inde over. Fra næste gang bliver 
kurset mere sammenhængende og med én underviser.  
 
Idrættens videnskabsteori 
En markant bedre evaluering end sædvanligt. 
Mennesket fysiologi  
Mange gode kvalitative kommentarer. På baggrund af evalueringen er det en god be-
slutning, at kurset i den nye ordning går fra 5 ECTS til 10 ECTS  
 
Idrætspsykologi  
Evalueringen er forbedret sammenlignet med sidste gang. Fremadrettet bør kurset 
ikke køre fire timer i træk.  
 
Entreprenørskab i idræt  
God evaluering. Desuden er der evalueret via et fokusgruppeinterview.  
Gruppearbejdsprocessen er skrevet tydlige frem i kursusbeskrivelsen, så kursets for-
mat er tydeligere for de studerende 
 
Idrætsskader  
Rigtig flot evalueret udbytte. Det er første gang, at kursusansvarlig kører kurset.  
 
Idræt KA 
 
Moderne sportspsykologi  
Der skal fortsat arbejdes med udbyttet af dette kursus. De studerende savner bl.a. 
mere struktur og at de studerende lærer flere redskaber de kan bruge i praksis. KRT 
tager en snak med kursusansvarlig om hvorvidt der kan gøres noget didaktisk på kur-
set.  
 
Muskelfysiologi 
Kurset er fint evalueret, men det plejer at være bedre. Flere studerende nævner at, un-
dervisningsformen kan blive lidt triviel/ensformig, idet samme undervisningsform går 
igen på mange af kandidatkurserne. Studerende efterspørger desuden større sammen-
hæng mellem undervisningsform og eksamensform. Det kan for nogle studerende også 
være en ulempe, at der kun er 7-10 studerende på kurset.  
 
KRT følger op med kursusansvarlig omkring undervisningsform på kandidatkurserne 
generelt.  
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Sportsbiomekanik - bevægelsesanalyse og præstationsoptimering 
Fin evaluering. Kurset udgår i den nye ordning og bliver til fodboldsvidenskab 
 
Sport og etik  
Fint.  
 
Opfølgende handlinger 

• KRT tager en snak med kursusansvarlig for Moderne sportspsykologi om 
hvorvidt der kan gøres noget didaktisk på kurset  

• KRT følger op med kursusansvarlig for Muskelfysiologi omkring undervis-
ningsform på kandidatkurserne generelt 

 
10. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 
 
VALG PÅ AU 2019. Valget afholde den 11. – 14. november 2019. Vær særligt opmærk-
som på opstillingsperioden: 17. – 25. oktober kl. 12.00 og se i øvrigt hele tidspla-
nen for Valg 2019 på siden. I år vil opstillingen af kandidaterne for første gang foregår 
digitalt via e-valgsystemet. Hvis I har spørgsmål kan valgsekretariatet kontaktes på  tlf. 
8715 3325 eller valg@au.dk.  
 
De studerende i studienævnet fortæller om studienævnets arbejde på den første fore-
læsning i idrætspædagogik.  
 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/
mailto:valg@au.dk
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