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Mødedato: 20. marts 2019, kl. 12.30-14.30.  
Mødested: 3410-345 
Mødeemne: Studienævnsmøde idræt  
 
Deltagere: 
VIP: Kristian Raun Thomsen, Rasmus Østergaard, Simon Lønbro, Henrik Sørensen 
 
Studerende: Nina Sjørup Simonsen, Mathias Toft Vangsøe, Francesca Emilia Alesci, 
Simon Bruhn Bjerg Pedersen. 
 
HE Studier: Dorte Lindvald Pedersen og Eline Skjøttgaard Lorentzen 

 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt.  
 

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

lem studienævnsmøderne.  
  

Studienævnet tog orienteringen til efterretning.  
 
3. Orientering: Ny studieordning  

Studieleder Kristian Raun Thomsen orienterede fra møde med prodekanen for 
uddannelse, institutleder og viceinstitutleder for uddannelse om strukturen for de 
nye studieordning. Fokus var bl.a. på at den skitserede bacheloruddannelse har 
mange 5 ECTS-kurser. Gruppen mødes igen kort før påske og frem mod dette 
møde skal argumenterne bag den foreslåede struktur ekspliciteres ligesom det 
skal afdækkes om fag meningsfuldt kan sammenkobles.  
  
Vi kan så småt begynde at arbejde med indholdsdelen. Som et led heri afholdes 
EDU-IT workshop i 14 maj 9-12.  

 
4. Drøftelse: Kursusevaluering  

Studienævnet drøftede kursusevalueringerne af forårets kurser med henblik på at 
identificere, om der er problemer eller bekymringspunkter, der skal iværksættes 
tiltag i forhold til og i givet fald hvilke.  
Svarprocenten er svingende fra kursus til kursus, hvilket fortsat er et opmærk-
somhedspunkt. 
  
Mange kurser blev evalueret godt og med stort udbytte hos de studerende. I det 
følgende er derfor blot listet evt. opmærksomhedspunkter, som studieleder drøf-
ter med den kursusansvarlige.  
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Friluftsliv: Studieleder er allerede i dialog med kursusansvarlig om justeringer af 
kurset. Justeringerne søer at tage hånd om de udfordringer, der kan identificeres 
af kursusevalueringen. Det har blandt andet resulteret i en justering af kursusbe-
skrivelsen, som forelægge for studienævnet på dette møde.  
 
Præstationsoptimering: studieleder er i dialog med kursusansvarlig som ønsker, 
at den teoretiske kobling skal vægtes mere og tydeligere. Hvordan det konkret lø-
ses drøftes i PT-gruppen. 
   
Videregående arbejds- og træningsfysiologi: Kurset har mange forskellige under-
visere og tematikker, hvilket kan være udfordrende i forhold til at skabe en samlet 
rød tråd. Niveau og omfang vurderes som værende for stort. Det er det første fag 
hvor man læser naturvidenskabelige artikler. Kunne det være en ide med forvent-
ningsafstemning med de studerende, om hvad meningen bag at læse videnskabe-
lige artikler er?  
 
Idrætspolitik: kan med fordel teoretiseres mere.  
 
Idrætsprojekt: kan der i højere grad arbejdes med forventningsafstemning fx i 
forhold til at projektet kan bruges som forberedelse til specialet.  
Desuden blev det drøftet om det kunne være en mulighed at lave et inspirations-
katalog eller projektstande.  
 
Sport og globalisering: kontinuitet og forankring er en udfordring når undervis-
ningen varetages af eksterne undervisere. Faget vil i den nye studieordning blive 
et valgfag og varetaget af en fastansat.  

 
5. Beslutning: Kursuskatalog  

Uddannelsens kursusansvarlige har nyligt gennemgået kursusbeskrivelserne 
forud for upload til kursuskataloget for efterår 2019 og forår 2020. Det har med-
født en række ændringsforslag som studienævnet tog stilling til.  
 
Studienævnet godkendte de foreslåede ændringer i kurset Krop, medicin og sund-
hed.  
De tre øvrige kursusbeskrivelser (Friluftsliv, Sport and exercise psychology og 
Advances in sport and exercise psychology) skal genbesøges.  

  
 
6. Uddannelseszoom og orientering om kandidatansøgere (punktet blev 

udsat til næste møde)  
 
7. Orientering: Censorformandsskabets årsberetning 2018 (punktet blev 

udsat til næste møde) 
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8. Tilbageløb (punktet blev udsat til næste møde) 
 
9. Punkter fra studerende (punktet blev udsat til næste møde) 

 
10. Gensidig orientering (punktet blev udsat til næste møde) 

a. Nyt fra studielederen 
b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
c. Nyt fra HE Studier 

 
11. evt.  
intet at bemærke  
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