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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,  
 
 
HE Studier: Dorthe Lindvald Pedersen og Eline Skjøttgaard Lorentzen 
 
Afbud: Simon Bruhn Bjerg Pedersen 

 
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. Ny Studieordning  

Kristian Raun Thomsen orienterede om status for arbejdet. Kristian har afholdt 
møde med institutledelsen og prodekanen for uddannelse. Det vil være nødven-
digt mindske antallet af 5 ECTS fag. Det er aftalt, at der på hvert af de tre første 
semestre på bacheloruddannelsen skal være hhv.to 10 ECTS fag og to 5 ECTS fag.   
Kristian har drøftet det med fagmiljøet og indstillingen er, at kurset idræt, sund-
hedsopfattelser og samfund skal kobles sammen idrætspolitik til et sammenhæn-
gende kursus, dertil vil det være et fag på 10 ECTS i boldspil i stedet for to kurser 
á 5 ECTS på forskellige semestre og slutteligt lægges anatomi og biomekanik sam-
men til et 10 ECTS kursus.  
Det er fortsat uafklaret om det bliver muligt at lave metodeudvidelsen.  
 
Kristian har ligeledes afholdt møde med BITgruppen. Her var fokus på udfordrin-
gerne forbundet med den nedadgående tendens, der ses i tilmeldinger til kurser. 
BITgruppen arbejder videre på forslag til, hvordan vi bedre kan tiltrække stude-
rende til netop BIT-linjen på kandidatuddannelsen.  
 
I forhold til det store tværgående kursus på kandidatuddannelsen, så er det for-
ventningen, at der oprettes et kursus i projektledelse på tværs af alle uddannelser 
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på instituttet. På kurset vil den studerende tilegne sig en række værktøjer i fx pro-
jektledelse. På kurset vil der arbejdes tværfagligt om en kommunalrettet problem-
stilling i samarbejde med en række kommuner.  
 
På næste studienævnsmøde fremlægges kompetenceprofil og kassogram med 
henblik på godkendelse. Herefter skal de kursusansvarlige i gang med at udar-
bejde kursernes indhold.  
 

4. Beslutning: Kursuskatalog  
De foreslåede ændringer i kurset friluftsliv blev godkendt.  
Idrætsskader: Det blev aftalt, at Kristian Raun Thomsen forespørger kursusan-
svarlig om begrundelse for den foreslåede ændring i prøveformen. Hvis den er 
fagligt funderet godkender studienævnet ændringen.  

 
5. Optakt til årets statusmøde 

Studienævnet gennemgik datapakkerne og kom på den baggrund med et par in-
put til studielederes beretning.  
 

6. Uddannelseszoom og orientering om kandidatansøgere  
Studienævnet gennemgik data fra Uddannelsezoom og havde følgende kommen-
tarer:  
Studenterdata: 
- Der kan være svarbias, når svarprocenten ikke er højere.  
- De efterspørges mere feedback. Kan man arbejde med at underviserne bliver 

bedre til at kommunikere om hvad feedback er og hvornår den reelt gives.  
- Underviserne vurderes som fagligt dygtige, men formidlingen vurderes ikke 

høj.  
- Der er rigtig god trivsel blandt uddannelsens studerende.  
- Stress: Rigtig godt det ikke er højere i hverdagen. Ok i eksamensperioder, da 

det ikke er en permanent tilstand.  
- De studerendes afrapporterede tidsforbrug er til den lave side.  

 
Dimittenddata:  
- Beskæftigelsesgraden er ok.  
- Netværk og relationer gennem studiet bidrager til, at dimittenderne kommer i 

beskæftigelse. Netop muligheden for netværk og relationer er der fokus på at 
bibeholde i den nye ordning.  

- Det er mindre godt at hhv. 16 og 3 procent angiver, at de er uenige og helt 
uenig i, at ”der er overensstemmelse mellem det, jeg har lært på min uddan-
nelse, og de kompetencer der efterspørges af min nuværende/seneste ar-
bejdsgiver de bruger kompetencer tilegnet på uddannelsen i deres nuværende 
job.”  
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Kandidatansøgere:  
Studienævnet orienterede sig i oversigten over kandidatansøgninger og konstate-
rede følgende:  
- Der er flere ansøgere end sidste år.  
- Der er flest retskravsansøgere på hum/samf- linjen.  
- Det ser fornuftigt ud i forhold til førsteprioritetsansøgninger.  
- Håbet er at lande på den gode side af 60 optagne.  

 
7. Orientering: Censorformandsskabets årsberetning 2018 

Kristian Raun Thomsen orienterede om de væsentligste punkter fra censorfor-
mandsskabets beretning, blandt andet blev det i rapporten konstateret at Censor-
It generelt fungerer godt.  
 

 
8. Punkter fra studerende  

Nina Sjørup Simonsen spurgte, hvad status er i forhold til om det er muligt, at de 
studerende kan få adgang til microovn og el-kedel. Det er ikke noget problem i 
forhold til sikringer at opstille en microovn. Det udestår dog at træffe beslutning 
om placering og vedligehold. Kristian Raun Thomsen drøfter sagen med Ask Vest 
Christiansen.  
Kan den studerende der er kommet med forslaget evt. udarbejde forslag til en 
form for rengøringsordning?  
 

9. Gensidig orientering 
Intet at bemærke under dette punkt.  

 
10. Evt.  

Intet at bemærke under dette punkt.  
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