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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,  
 
Studerende: Nina Sjørup Simonsen,  
Observatør: Francesca Emilia Alesci, 
 
HE Studier: Helle Bønsøe, Dorthe Lindvald Pedersen og Eline Skjøttgaard Lorentzen 
 
Afbud: Simon Lønbro, Henrik Sørensen 
  

1. Godkendelse af dagsordenen  
Grundet afbud i sidste øjeblik var under halvdelen af de studienævnets fastsatte 
antal medlemmer fremmødt. Frem for at aflyse mødet blev det aftalt at de tilste-
deværende lavede indstillinger på beslutningspunkterne til de ikke tilstedevæ-
rende medlemmer. I det tilfælde at de medlemmer der ikke var til stede kan til-
træde indstillingerne vedtages beslutningen, i det tilfælde de ikke kan tages sagen 
enten op på næste studienævnsmøde eller sendes i mailhøring blandt nævnets 
medlemmer.  
Efterskrift: de ikke tilstedeværende medlemmer fulgte indstillingerne fra de reste-
rende. Referatet er skrevet på den baggrund.  
 
Der blev tilføjet et punkt 3. på dagsordenen: startmerit.  
Punktet vedr. tilføjelse til kursusbeskrivelse rykkes frem.  
Herefter godkendte studienævnet dagsordenen.  
 

2. Studentersager 
2.1 Sager til behandling (lukket punkt) 
  
2.2 Sager siden sidst  

Studienævnet tog orienteringen til efterretning.  
 
3. Startmerit   

Studienævnet bakkede op om indstillingen, således at studerende som optages på 
et gymnasierettet tilvalg og som forud for dette har fået tildelt startmerit, kan få 
revurderet denne startmerit.  
 

4. Beslutning: tilføjelse til kursusbeskrivelse Humanistisk- og samfunds-
videnskabelig idrætsteori  
For at kunne imødegå at også engelsktalende ansatte kan undervise på kurset be-
sluttede studienævnet at tilføje sætningen ”Undervisningssproget er dansk men 
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engelsk kan forekomme.”  til rubrikken ”kommentar til undervisningsform” i kur-
susbeskrivelsen for foråret 2019.  
 

5. Orientering: Studieordningsrevision  
Kristian Raun Thomsen orienterede fra aftagerpanelmødet den 15. januar, hvor 
aftagerpanelet kom med input til struktur og indhold i fremtidens idrætsuddan-
nelse. Aftagerpanelet problematiserede den foreslåede bachelorlinjestruktur med 
øget specialisering. Frem mod studieturen til Oslo vil Kristian kondenserer alle 
input og analyser i processen frem til nu til et nyt kassogramudkast. Dette udkast 
skal der arbejdes videre med i Oslo. Deltagerne får endeligt program mandag.  

 
6. Beslutning: Ny specialeform   

Det var indstillet, at studienævnet godkendte de nye specialeformer for hhv. 30 og 
60 ECTS-speciale for kandidat-ph.d.-studerende.  
 
Der blev ikke truffet nogen beslutning og punktet tages op igen på næste møde.  
 

7. Drøftelse: Studiestartsevaluering  
Der foreligger rapporter for evalueringen af studiestart på både bachelor- og kan-
didatuddannelsen. Dorte Lindvald Pedersen fremlagde rapporternes væsentligste 
pointer, hvorefter studienævnet drøftede rapporterne med henblik på at identifi-
cere, om noget i studiestarten med fordel kunne være anderledes.  
Bacheloruddannelsen: Høj svarprocent og generelt en rigtig god evaluering. Imid-
lertid evalueres det faglige indhold på hytteturen knap så godt. Det drøftes i tutor-
gruppen om det kan gøres anderledes. Måske handler det ligeså meget om at ita-
lesætte formålet med aktiviteterne fx teambuildingøvelserne. 
Kandidatuddannelsen: Lav svarprocent. Studienævnet mener imidlertid, at deter 
godt, at der afholdes studiestart, særligt når der i stigende grad optages stude-
rende med en bacheloruddannelse fra andre universiteter på kandidatuddannel-
sen.  
 

8. Beslutning: møderække forår 2019 
Møderækken foråret fastlægges på det kommende møde fredag den 22. februar 
kl. 10-12  

 
9. Punkter fra studerende  

Intet at bemærke under dette punkt.  
 

10. 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.  
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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 blev aftalt at Nina Sjørup Simonsen forespørger på de studerende facebook-
side om der er nogen der er interesserede i pladsen.  

 
11. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 
Intet at bemærke.  
 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
Intet at bemærke. 
 

c. Nyt fra HE Studier 
Der er ansat en ny studenterstudievejleder fra idrætsuddannelsen, han 
kommer til at indgå BA-teamet, mens den anden idrætsstuderende, der 
er studenterstudievejleder, rykker til KA-teamet.  

  
12. Eventuelt 

Intet at bemærke under dette punkt.  
 


	1. Godkendelse af dagsordenen
	2. Studentersager
	2.1 Sager til behandling (lukket punkt)
	2.2 Sager siden sidst

	3. Startmerit
	5. Orientering: Studieordningsrevision
	6. Beslutning: Ny specialeform
	7. Drøftelse: Studiestartsevaluering

