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Mødedato: 29. november 2021 kl. 12-14  
Mødested: 3410, 345 Dalgas Avenue 
Mødeemne: Studienævnsmøde idrætsvidenskab   
 
Deltagere:  
 
VIP: Kristian Raun Thomsen, Simon Lønbro, Malene Kjær, Henrik Sørensen 
 
Studerende: Frederik Thybo, Nina Sjørup Simonsen 
 
 
HE Studier: Vibeke Lundbye Westphall  

Afbud: Dorte Lindvand Pedersen, Jonathan Lund Jensen 
 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Studienævnet godkendte dagsordenen  
 

2. Studentersager siden sidst 
Studienævnet havde ingen kommentarer til studentersager siden sidst 

 
3. Drøftelse: Placering af kurserne Friluftsliv og Videnskabsteori 

• Studienævnet besluttede at nikke til ønsket om at Videnskabsteori bliver 
placeret i andet kvartal, fra uge 43. Eksamen vil skulle placeres før jul, en 
uge efter endt undervisning, medio december. 

• Friluftliv fastholdes til afvikling i første kvartal med eksamen i uge 42. 
• Idrætspolitik og sundhedsbegreber vil ligge 4-5 dage inde i januar og 

Arbejds- og trænings slut januar, 12- dage efter idrætspolitik. 
 

4. Ændringsforslag til valgfaget Fysisk træning og træningsplanlægning 
• Studienævnet godkendte at ”kvalitative metoder” bliver fjernet fra 

læringsmål 8 og andre steder i kursusbeskrivelsen, for at blive erstattet er 
”fagets metoder”. Derved er det stadig en mulighed at kurset kan 
indeholde kvalitative metoder, men det muliggør også at faget kan 
afvikles, som det gør for nuværende, uden dette element. Studienævnet 
lagde særligt til grund for beslutningen, at ændringen vil sikre at der er 
overensstemmelse mellem hvad der faktisk undervises i, det som faget 
formål lægger op til og hvad der står beskrevet i kursets læringsmål.  

• Studienævnet godkender at ordet forskningsartikel erstatter 
projektprotokol samt at gruppestørrelsen øges til 2-4 deltagere samt at 
længden af opgaven øges fra 4 til 6 sider. 

• Studienævnet indstillede at ændringen skulle ske fra og med næste udbud 
i F2022 på trods af at kurset er udbudt og studerende er tilmeldt. Det var 
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ikke forventet at nogle ville brokke sig over at kvalitative metoder ikke 
længere ville indgå eksplicit.  

• Det blev dog aftalt at kursusleder italesætter ændringen og præciserer 
hvad kurset indeholder ved kursusstart. Såfremt der er indvendinger mod 
ændringen vil det blive fundet en løsning i dialog med underviser. 

 
5. Drøftelse tilvalg i biologi 

• Studienævnet drøftede ønsker til ændringer til 
tilvalgsstudieordningen for studerende fra biologi med tilvalg i idræt 
og studerende med centralt fag på Idræt og tilvalg i biologi. 

• Vedr. 1) Studienævnet besluttede at ønsket om at erstatte 
videnskabsteori med et valgfag for studerende fra biologi med tilvalg 
på idræt ikke kan imødekommes. Begrundelsen er fundet i følgende 
rationaler: 

i. Ved gennemgang af kursernes indhold og læringsmål 
vurderes det at kurset på idræt har en særlig stærk 
idrætsfaglig toning, som de studerende forventes at have 
viden om, og som ikke indeholdes i faget på biologi. 

ii. Da alle andre studerende på tilvalget ligeledes har 
videnskabsteori vil en beslutning om at erstatte faget med et 
valgfag skabe en ulighed de studerende imellem. 

iii. Derudover er der ikke valgfag på 5 ECTS på bachelortilvalget, 
som de studerende kan vælge i stedet. Hvilket også gør det 
praktisk umuligt at erstatte faget med et idrætsrelateret 
valgfag.  

• Vedr. 2) Studienævnet besluttede at ønsket om at tilvalgsstuderende 
med tilvalg på biologi og centralt fag på Idrætsvidenskab skrive BA på 
deres 6. semester. 

Opfølgning:  
• KRT melder tilbage til Biologi med beslutningen 
• VLW orienterer studievejledningen, relevante medarbejdere i He 

studier og opdaterer studieordningen – og undersøger om der er 
eventuelle strukturelle udfordringer ved at flytte BA projektet til 6. 
semester. NB. Det er der ikke/VLW 

 
6. Tilvalg fra et andet universitet end AU 

• Studienævnet nikkede til indstillingen fra AU Optag, og bakker op om 
at ansøgere til KA-tilvalget i idrætsvidenskab, der kommer med et BA-
tilvalg fra et andet universitet end AU skal sendes til faglig vurdering. 

• VLW tilføjer ordlyden i studieordningen, orienterer vejledningen, som 
skal huske på dette ved tilvalgsdagen og generel vejledning samt 
relevante medarbejdere i He studier.  

7. Adgangsprøven 
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• Studienævnet besluttede at fastholde studiestartsprøven, da den er 
med til at sikre motivation og en forventningsafstemning. Det 
vurderes at den manglende studiestartsprøve kan være årsagen til det 
relativt høje frafald 2020 og 2021. 

• Studienævnet ønskede at studiestartsprøven blev indledt med en kort 
introduktion til studiet i auditoriet, hvor efter ansøgere blev fordelt. 

• Studienævnet indstillede at studiestartsprøven blev gentænkt og gjort 
mindre omfangsrig på den gymnastiske/ekspressive del. Drøftelserne 
af indholdet bliver foretaget i den praktisk-teoretiske udviklingsenhed 
(PT-gruppen) med henblik på at få større ændringer klar til prøven 23 
eller 24. VLW undersøger hvornår en ændring kan ske fra. 

 
8. Aftagerpanelmøde 2022 

• Uddannelsen er pålagt at afholde møde med aftagerpanelet en gang 
om året. 

• Det planlægges at blive afholdt i februar/ marts 2022. 
• Studienævnet tilsluttede sig, på oplæg fra KRT, at temaet for mødet 

bliver fremtidens arbejdsmarked for dimentender fra Idrætsvidenskab 
fra et aftagerperspektiv. Formålet med mødet er at få aftagerne i tale, 
således at de kan komme med deres bud på, hvordan det ser ud fra 
deres side af bordet. I forlængelse ønskes der drøftelser om hvordan 
samarbejdet mellem aftagermarkedet og uddannelsen kan styrkes. 

• KRT udarbejder skitse til program, der drøftes på næstkommende 
møde i studienævnet 16. december 2021.  

 
9. Nyt fra studerende 

• NSS nævner, at der er bekymring for den fastsatte 
deltagerbegrænsning på de erhvervsorienterede projektforløb. Det er 
et fag som mange agter at tage som en del af deres uddannelse, og 
med en adgangsbegrænsning vil nogle måske kunne stå i situation, 
hvor de ikke kan få det som en del af deres uddannelse, herunder sikre 
sig et studiejob eller fast job efter endt uddannelse. 

i. KRT begrunder adgangsbegrænsningen i et ønske om at 
jævne tilstrømningen til faget og fordele den mere ligeligt på 
forårs- og efterårssemesteret. Der var 29 på efterårskurset og 
7 på forårskurset. Da det er muligt at tage det på begge 
semestre, vil de, der ikke kan få det til efteråret, kunne søge 
igen til foråret. 

ii. FT uddyber at det ikke altid er muligt at tage det om foråret, 
fordi det praktisk giver mest mening at tage i efteråret inden 
man skriver speciale på 4. semester og fordi studerende 
allerede kan have benyttet sig af efterårsvalgene som de fandt 
interessante, når de når til 3. semester. 
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iii. KRT understreger at det er et præventivt tiltag og hvis der 
kommer en situation hvor der er mere end 20 studerende der 
ønsker faget, så vil der arbejdet på en praktisk løsning.  

 
10. Gensidig orientering 

• KRT: Der er kommet en henvendelse om brug af biblioteket 
på 3. sal, der ønskes adgang efter kl. 16 og i weekenden. Det 
kan ikke imødekommes. Det vurderes at der er andre lokaler 
der kan benyttes. 

• MK: Studiegrupperne i de teoretiske kurser bliver ikke brugt. 
Der følges op med Dorte, når vi drøfter studiestart på 
december-mødet.  

11. Eventuelt 
• HS: deltager i arbejdsgruppe om temadag, og der ønskes forslag 

til personer der kan holde hoved-oplæg og mindre 
oplæg/workshops. HS fik en række navngivne personer, som 
han kan kontakte eller bringe videre til arbejdsgruppen. 

 
Mødet sluttede 14.05 


