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Mødedato: 22. september 2020, kl. 10.00-12.00  
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Studienævnsmøde idræt  
 
Deltagere:  
 
VIP: Kristian Raun Thomsen, Simon Lønbro, Henrik Sørensen, Rasmus Bysted Møller 
 
Studerende: Malene Thisgaard Knudsen, Marie Elisabeth Andersen, Sofie Nielsen 
 
HE Studier: Dorthe Lindvald Pedersen, Julie Nøjsen Fallesen 
 
Afbud: Jeppe Skov Madsen 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 
Studienævnet godkendte dagsorden  
 
2. Drøftelse: Strategiske indsatsområder 2020-2022 
Lise præsenterede kort sig selv og skitserede elementerne i AU strategien. Der er 
mange områder, hvor der på Health allerede er tiltag i gang, og som der kan arbejdes 
videre med. Eksempelvis fastholdelse (trivsel, læringsmiljø) og EDU-IT. Generelt lig-
ger der en opgave i at tydeliggøre og kommunikere de tiltag der arbejdes med og hvor-
dan de passer ind under AU strategien. Der er således ikke nødvendigvis behov for at 
igangsætte mange helt nye tiltag. Kristian bemærkede, at samarbejdet med eksterne 
organisationer og virksomheder med fordel kan kommunikeres ud – ikke kun internt 
på AU. Mulighederne for samarbejde med AU kan også kommunikeres tydeligere til de 
eksterne aktører.  
 
Lise orienterede om de fire indsatsområder på Health, herunder internationalisering-
sindsatsen på uddannelsesområdet. Lises budskab til studienævnet var, at studienæv-
net i samarbejde med viceinstitutlederne skal finde ud af, hvad der giver mening ind i 
idrætsuddannelsen. Formålet med Lises besøg var således ikke at tage beslutninger 
her og nu, men at skabe inspiration for og dialog med studienævnet i relation til inter-
nationaliseringsindsatsen på Health.  
 
Mødedeltagerne drøftede mulighederne for internationalisering på idrætsuddannel-
sen:  
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• Malene spurgte ind til, om det er muligt at komme med ønsker/forslag til nye 
Summer University kurser. Svaret var ja, i et samarbejde mellem undervisere og 
institutter besluttes Summer University udbuddet på Health fra år til år. Næste 
gang der er mulighed for at melde nye Summer University kurser ind er til udbud-
det sommer 2022.  

• Kristian fortalte, at der i den nye studieordning er 50 ECTS engelsksproget kur-
susudbud og dertil kommer muligheden for selvstændige projektopgaver/forløb 
med en vejlederrelation. Planen er derfor at arbejde videre med at konsolidere 
dette, frem for at udbyde nye/flere kurser på engelsk.  

• Hvis der alligevel skal udvikles noget nyt, kan der fordel kan tænkes på tværs af 
uddannelserne i folkesundhedsvidenskab og idrætsvidenskab, eksempelvis i for-
hold til et tematisk udbud, der kan være med til at tiltrække udenlandske stude-
rende. Det kunne eksempelvis være ”Den danske velfærdsmodel og sundhed”, 
”Den danske velfærdsmodel og foreningsidræt” eller ”Nordisk friluftsliv”.  

• De studerende i studienævnet var umiddelbart positiv stemt over for muligheden 
for Summer University og dermed muligheden for at møde studerende fra andre 
universiteter og indgå i et internationalt miljø. Mange kurser er dog rettet speci-
fikt mod studerende fra medicinuddannelsen. Malene foreslog, at hvis uddannel-
sen/instituttet beslutter at udarbejde et Summer University kursus, så bør det 
være på bachelorniveau, da der på bacheloruddannelsen ikke er så mange valgfag 
at vælge imellem. Et 10 ECTS kursus vil være at foretrække.  

• Kristian spurgte ind til ressourcer/spillerummet for at udvikle nyt og Lise fortalte, 
at der kan søges midler hvis man vil rejse ud og danne samarbejdsrelationer med 
andre universiteter.  

 
Lise og studienævnet konkluderede, at idrætsuddannelsen er relativt langt i forhold til 
internationalisering og at der er nogle gode elementer at arbejde videre med. Der er 
potentiale i at tænke mere på tværs på Institut for Folkesundhed, måske særligt i for-
hold til Summer University udbud.   
 
3. Beslutning: Studentersager  
Ingen studentersager til behandling 
 
4. Orientering: Studentersager siden sidst 

Studienævnet havde ingen kommentarer til sager siden sidst.  
 
5. Orientering og status på undervisning E20 
Kristian indledte kort punktet og ønskede studienævnets erfaringer med undervisning 
i efteråret indtil videre.   
 
Malene fortalte, at der på kandidatuddannelsen generelt er positive tilbagemeldinger 
på omlægningen. De studerende er glade for at få fremmøde-undervisning og det er 
klart, at forelæsninger med afstandskrav er bedre en udelukkende zoom-undervisning. 
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De specialestuderende er glade for at kunne møde ind på kontoret. Kristian bemær-
kede, at det endnu ikke er afklaret på instituttet, om specialestuderende fortsat har 
mulighed for at møde ind i lyset af de seneste udmeldinger. Efter mødet blev det på in-
stituttet besluttet, at specialestuderende med kontor ikke kan møde op i perioden 
frem til 4. oktober 2020. Dog kan de studerende stadig være i laboratoriet og deltage 
i (forskningsgruppe) møder.   
 
Marie fortalte, at studerende på bacheloruddannelsens 5. semester savner fremmøde-
undervisning. Eksempelvis foregår både Præstationsoptimering og Videregående ar-
bejds- og træningsfysiologi udelukkende på Zoom.  
 
Kristian orienterede om, at der arbejdes på at finde en digital løsning, således at halv-
delen af de studerende undervises fysisk i lokalet, mens undervisningen streames via 
Zoom til den anden halvdel af de studerende, der sidder derhjemme. Studienævnet 
drøftede muligheder og udfordringer med løsningen, der forhåbentligvis allerede kan 
anvendes fra uge 42 og fremefter. Planen er at løsningen implementeres i holdunder-
visningslokalerne (lokale 318, 326, 518 og 545).  
 
Studienævnet fremhævede vigtigheden af at få lavet en digital løsning så hurtigst som 
muligt, idet det kan være med til at sikre, at studerende ikke bliver forsinker eller fal-
der fra. En hel del studerende vil potentielt risikere at gå glip af meget undervisning, 
hvis den ikke foregår online, fordi studerende skal blive hjemme grundet sygdom, ka-
rantæne eller fordi man afventer test-svar.  
 
Henrik orienterede om, at der ikke er pladsproblemer på de hold han underviser. Hen-
rik bemærkede desuden, at vil være en fordel, hvis man fra centralt hold (f.eks. IT) be-
slutter at avende én platform, således at medarbejdere og studerende ikke skal for-
holde sig til flere forskellige platforme (Zoom, Teams, Skype).  
 
Studienævnet drøftede kort behovet for brugergrupper og kom frem til, at studenterre-
præsentanterne i studienævnet godt kan løfte opgaven med at indhente input fra de 
studerende på de forskellige semestre. Hvis plan B bliver aktuel overvejer studienæv-
net om der skal indkaldes til et ekstraordinært brugergruppemøde.  
 
6. Høring: Undervisning og eksamen i tilfælde af nedlukning 
Det er vigtigt, at både undervisere og studerende trækker på de erfaringer der blev 
gjort ifm. forårets omlagte undervisning og eksamen. Studienævnet kan godt se sig 
selv i principperne for plan B og har ingen yderligere kommentarer.  
 
7. Orientering: Valg 2020 - Få indflydelse på din uddannelse 
Kristian præsenterede kort punktet og både undervisere og studerende opfordres til at 
dele budskabet om at der er valg. Fristen for at indsende opstillingslister til valgsekre-
tariatet er den 23. oktober kl.12.   
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8. Punkter fra studerende  
Nogle få studerende har ikke fået en specialeplads. Disse studerende har spurgt til, om 
de må bruge lokalet på 5. sal, som ser ud til at stå tomt (lokalet er tiltænkt specialestu-
derende på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse). Kristian undersøger mulighe-
den nærmere.  
 
9. Gensidig orientering 
 
Studienævnsformand/Studieleder  
Kristian orienterede om at fredagsbaren i fredags blev afholdt udendørs og i overens-
stemmelse med retningslinjerne.  
 
Studienævnsnæstformand 
Malene fortalte, at hun har være til dialogmøde på Health med dekanen, prodekanen 
og uddannelseschefen. Mødet var for alle SN-næstformænd og repræsentanter fra stu-
denterforeningerne på Health. Formålet med mødet var at tale om sociale arrange-
menter og retningslinjer herfor. Der blev gjort opmærksom på, at studerende/studen-
terforeninger kan søge midler fra en fakultetspulje til både faglige og sociale arrange-
menter og Malene har videresendt informationen til foreningerne på idrætsvidenskab. 
Der arbejdes på at lave en paraplyorganisation for alle foreninger på Health, hvor man 
kan få inspiration og sparring hos hinanden. Der var ros til de studerende på idrætsvi-
denskab for at være engagerede og aktive (alle pladser i studienævnet er besat).  
 
HE Studier  
Dorte orienterede om, at arrangementet der skulle være erstatningen for årets hyttetur 
for de nye studerende, er blevet aflyst (alle sociale arrangementer på AU er aflyst frem 
til 4. oktober). Derudover er studiestarten forløbet godt og tutorerne har gjort et stort 
stykke arbejde.  
 
Dorte orienterede desuden om, at der været afholdt møde med de 1. semester stude-
rende, hvor de blev inddelt i både mentorgrupper og læsegrupper og klædt på til sam-
arbejdet.  
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