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Mødedato: 30. oktober 2019, kl. 12.00-14.00  
Mødested: 3410-345 
Mødeemne: Studienævnsmøde idræt  
 
Deltagere:  
 
VIP: Kristian Raun Thomsen, Simon Lønbro 
 
Studerende: Nina Sjørup Simonsen, Francesca Emilia Alesci, Malene Thisgaard Knud-
sen 
 
HE Studier: Julie Nøjsen Fallesen 
 
Afbud: Dorthe Lindvald Pedersen, Helle Bønsøe Henrik Sørensen, Rasmus Østergaard, 
Malene Kjær, Simon Bruhn Bjerg Pedersen 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 
Studienævnet godkendte dagsorden  
 
2. Beslutning: Studentersager  
 
2.1 Sager til behandling  
Ingen sager til behandling.  
 
2.2 Orientering om sager afgjort administrativt eller af studienævnsformand mel-

lem studienævnsmøderne.  
 
Studienævnet havde ingen bemærkninger til oversigten over sager siden sidst.   
 

3. Orientering: Tilbagemelding fra Prodekan for Uddannelsen og Insti-

tutleder på studienævnets forslag til ny studieordning  

KRT orienterer kort om tilbagemeldingen. Charlotte Ringsted synes overordnet det ser 
god ud og er klar til at sende i høring, hun havde blot nogle opklarende spørgs-
mål/kommentarer. Institutleder Ole Bækgaard havde spørgsmål til timeforbruget på 
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de humanfysiologiske kurser sammenlignet med de humanistisk samfundsvidenskabe-
lige. Kirsten Frederiksen påpegede at kompetenceprofilen og særligt formålet med 
specialet er for ambitiøst formuleret.  
 
4. Beslutning: Godkendelse af ny studieordning  
Studienævnet gennemgik studieordningerne.  
 
Idræt BA  
Studienævnet foretog mindre rettelser formålsbeskrivelsen og kompetenceprofilen. 
 
Basal epidemiologi og statistik har nogle mere detaljerige læringsmål, Kristian tager 
fat i kursusansvarlig med henblik på at få skåret læringsmålene mere til.  
 
1-faglige idrætsstuderende skal som udgangspunkt tage bachelorprojekt i foråret (6. 
semester), selvom det også udbydes på 5. semester for tilvalgsstuderende.  
 
Idræt KA 
Studienævnet foretog mindre rettelser formålsbeskrivelsen og kompetenceprofilen og 
til enkelte af kursusbeskrivelserne.  
 
Tilvalg BA og KA  
Studienævnet gennemgik tilvalgsordningerne og på baggrund af en drøftelse af for-
målsbeskrivelserne udarbejder KRT de endelige formuleringer.   
 
Studienævnet godkendte studieordningerne.  
 
5. Opfølgning på punkter fra studerende  
 
5.1 Status på pladsen på 3. sal (det tidligere bibliotek). Kan der laves ekstra læse-

pladser?  
 
KRT orienterede om, at der er sat i en proces i gang med Martin Hawkins og Institut 
for Folkesundhed. Der er plads til at lave minimum 3 pladser.  
 
6. Punkter fra studerende  
 
Nogle studerende på 1. semester idrætsfysiologisk spor har tre eksamener på de første 
ni dage på januar (2 obligatoriske + numerisk biomekanik). Kan de obligatoriske kur-
ser deles ud, så ét er før jul? Studienævnet drøftede kort mulighederne og besluttede at 
KRT tager fat i studieadministrationen omkring planlægningen af fremtidige eksa-
mensplaner.  
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7. Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen 

 
1. oktobertallet på idræt ser rigtig godt ud, der er 63 studerende på kan-
didatuddannelsen og 80 studerende på bacheloruddannelsen.  
 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
 
Der er 4 nye suppleanter, heraf én fra første semester.  
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