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Mødedato: 24. januar 2019, kl. 12-13.30.  
Mødested: 3410-345 
Mødeemne: Studienævnsmøde idræt  
 
Deltagere: 
VIP: Kristian Raun Thomsen, Rasmus Østergaard, Simon Lønbro, Henrik Sørensen 
 
Studerende: Nina Sjørup Simonsen,  
Observatører: Mathias Toft Vangsøe, Francesca Emilia Alesci, Simon Bruhn Bjerg 
Pedersen 
 
HE Studier: Helle Bønsøe, Dorthe Lindvald Pedersen og Eline Skjøttgaard Lorentzen 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsordenen  

Det indstilles, at  
- Studienævnet godkender dagsordenen.  
 

2. Studentersager 
2.1 Sager til behandling  

Se sagsfremstilling i bilag.  
 

Bilag: sag 1 
 
2.2 Sager siden sidst  

Orientering om sager afgjort administrativt eller af studienævnsformand mel-
lem studienævnsmøderne.  
 
Det indstilles, at  
- Studienævnet tager orienteringen til efterretning.  
 

Bilag: Sager siden sidst  
 
3. Orientering: Studieordningsrevision  

Kristian Raun Thomsen orienterer fra aftagerpanelmødet den 15. januar og ser 
frem mod studieturen til NIH i slutningen af måneden med henblik på forvent-
ningsafstemning i forhold til program og forudgående forberedelse.  

 
4. Beslutning: Ny specialeform   

Studienævnet har tidligere drøftet oplæg til ny specialeform for studerende ind-
skrevet på kandidat-ph.d. Studienævnets forslag til nedjustering af tid til mundt-
ligt oplæg for 30 ECTS-speciale er indarbejdet i det nuværende beslutningsoplæg. 
Ligeledes er der efter studienævnets ønske udarbejdet en lignende prøveform for 
studerende, der skriver 60 ECTS-speciale.  
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Det indstilles, at 
- studienævnet godkender de nye specialeformer for hhv. 30 og 60 ECTS-speci-

ale for kandidat-ph.d.-studerende.  
 

Bilag: Kandidat-ph.d.-specialeform   
 

5. Drøftelse: Studiestartsevaluering  
Der foreligger rapporter for evalueringen af studiestart på både bachelor- og kan-
didatuddannelsen. Dorte Lindvald Pedersen fremlægger rapportens væsentligste 
pointer.  
 
Det indstilles, at  

- Studienævnet drøfter studiestartsevalueringsrapporterne med henblik på at 
identificere, om noget i studiestarten med fordel kunne være anderledes.  

 
Bilag:  Studiestartsevaluering Bacheloruddannelsen i Idræt, Sommer 2018 
 Studiestartsevaluering Kandidatuddannelsen i Idræt, Sommer 2018 
 

 
6. Beslutning: tilføjelse til kursusbeskrivelse Humanistisk- og samfunds-

videnskabelig idrætsteori  
For at kunne imødegå at også engelsktalende ansatte kan undervise på kurset øn-
skes kursusansvarlige sætningen ”Undervisningssproget er dansk men engelsk 
kan forekomme.”  tilføjet rubrikken ”kommentar til undervisningsform” i kursus-
beskrivelsen for foråret 2019:  
  
Det indstilles, at  

- Studienævnet godkender tilføjelsen.  
 
Bilag:  kursusbeskrivelse Humanistisk og samfundsvidenskabelig idrætsteori: 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/85449/Humanistisk-og-samfunds-
videnskabelig-idraetsteori   

 
 

7. Beslutning: møderække forår 2019 
Følgende tidspunkter for studenævnsmødet foreslås.  
Torsdag 21. februar kl. 12-14.  
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 
 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/85449/Humanistisk-og-samfundsvidenskabelig-idraetsteori
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/85449/Humanistisk-og-samfundsvidenskabelig-idraetsteori
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Det indstilles, at  
- Studienævnet beslutter møderækken for foråret 2019.  

 
8. Punkter fra studerende  
 
9. Beslutning: observatør til akademisk råd  

De studerende (valggruppe 4) har været på valg i efteråret 2018, herunder også til 
akademisk råd Health. Der er 1 borfaldent valg, idet der ikke har været opstillet 
kandidater fra idrætsuddannelsen til deres ene mandat i akademisk råd.  
Akademisk råd kan tilbyde en observatørplads i akademisk råd i 2018 til 1 stude-
rende fra idræt. Første møde i rådet i den nye valgperiode er d. 7 februar.  
 
Det indstilles, at  

- Studienævnet finder en observatør til akademisk råd.  
 

10. Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen 
b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
c. Nyt fra HE Studier 

 
11. Eventuelt 
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