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Mødedato: 21. maj 2019, kl. 11.30-13.30.  
Mødested: 3410-345 
Mødeemne: Studienævnemøde idræt  
 
Deltagere:  
VIP: Kristian Raun Thomsen, Rasmus Østergaard, Henrik Sørensen 
 
Studerende: Mathias Toft Vangsøe, Simon Bruhn Bjerg Pedersen. 
 
HE Studier: Dorthe Lindvald Pedersen  
 
Afbud: Nina Sjørup Simonsen, Simon Lønbro og Francesca Emilia Alesci 
  
1. Godkendelse af dagsordenen 

  Dagsorden blev godkendt 
 
2. Studentersager  
 
2.1 Orientering om sager afgjort administrativt eller af studienævnsformand mel-

lem studienævnsmøderne.  
 
           Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 
 
3. Beslutning: Kompetenceprofil og kassogram for de nye studieordnin-

ger 
Kristian Raun Thomsne orienterede om den fremlagte kompetenceprofil og kas-
sogram for hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen i idræt mhp. at foretage evt. 
justeringer forud for endelig godkendelse af dokumenterne.  
 
Studienævnet godkendte kompetenceprofilerne og kassogrammerne med føl-
gende kommentar: 
Studienævnet ønsker at titlen på bacheloruddannelsen bliver ”Bacheloruddannel-
sen i idrætsvidenskab” da det højner værdien af udd. samt øger sammenhængen 
med kompetenceprofilen. For kandidatuddannelsen ønskes ”Kandidatuddannel-
sen i idrætsvidenskab”. 
Kristian Raun Thomsen gav Studienævnet mulighed for at komme med yderligere 
kommentar senest fredag den 24. maj 2019 
 
På medarbejdermøde den 27. maj præsenteres dokumenterne som vil danne ram-
men for undervisernes videre arbejde med at udvikle indholdet af kurserne.  
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4. Drøftelse: Drejebog for indhentelse af kursusindhold til ny studieord-
ning  
          
Studienævnet godkendte skabelonen uden yderligere kommentar. 
På medarbejdermøde den 27. maj påbegyndes næste step i processen med arbej-
det med de nye studieordninger nemlig kursustitler og indhold. Her introduceres 
underviserne til at udfylde en skabelon med oplysninger om det enkelte kursus.  
 
 

5. Drøftelse: Forberedelse til årets statusmøde – studielederes beretning  
Kristian Raun Thomsen præsenterede beretningen  
Studienævnet kommenterede på frafaldet på bacheloruddannelsen, men fandt det 
ikke alarmerende. 
De studerendes gav deres tilkendegivelse af beretningen med følgende bemærk-
ning: 
- Der ønskes yderligere fokus på at de valg, man skal træffe i løbet af bachelo-

ren, kan have stor betydning for karriere muligheder. 
- Bedre muligheder for valgfag på andre uddannelser. 
 
Underviserne gav deres tilkendegivelse af beretning med følgende kommentar: 
Når der ønskes mere EDU-It i undervisningen, skal der også indtænkes tid og 
midler til udvikling. 
 
Kristian Raun Thomsen gav Studienævnet mulighed for at komme med yderligere 
kommentar senest fredag den 24. maj 2019 

 
6. Punkter fra studerende  

Stolene i kantinen er i stykker. Ryglænene på rigtig mange stole er i stykker. Kri-
stian Raun Thomsen vil undersøge det nærmere. 
Ønske om en kaffemaskine med betaling. Man afventer yderligere tiltag indtil der 
er afklaring på kantine udfordringen. 

 
7. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen.  
Ang. ønsket om en Mikrobølgeovn til de studerende. Vi venter til der er 
afklaring med udfordringerne i kantinen. 
 

8. Evt.  
Intet at bemærke under dette punkt 
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