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Mødedato: 7. oktober 2021 kl. 11-13  
Mødested: 3410, 345 Dalgas Avenue 
Mødeemne: Studienævnsmøde idrætsvidenskab   
 
Deltagere:  
 
VIP: Kristian Raun Thomsen, Simon Lønbro, Malene Kjær, Henrik Sørensen 
 
Studerende: Nina Sjørup Simonsen, Frederik Thybo 
 
HE Studier: Vibeke Lundbye Westphall, Eva Kvistgaard Arent, afdelingsleder UDVEJ, 
Health Studier 
 
Afbud: Jonathan Lund Jessen, Marie Elisabeth, Dorte Lindvand Pedersen 

Studienævnet præsenterede sig for nye medlemmer og gæster. 
 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 
KRT indleder med, at der er kommet en del ekstra mindre punkter på, der drøftes un-
der studieleders orientering. Studienævnet godkendte dagsordenen 
 
2. Orientering: Studentersager siden sidst 

Studienævnet havde ingen bemærkninger til sager siden sidst. 
 
3. Uddannelsesmiljø vurdering 
Studienævnet drøftede uddannelsesmiljøvurderingen og vurderede på den baggrund 
at trivslen overordnet set ligger på et fint niveau og over gennemsnittet for AU.  
 
Studienævnet bemærker særligt at studerende efterspøger mere feedback og at nogen 
føler sig udelukket fra studiefællesskabet. Studienævnet vurderede dog at det var svært 
at sætte ind på bagrund af data, da det ikke står klart, om udelukkelsen af studiefælle-
skabet finder sted i forbindelse med undervisning eller uden for undervisningen. 
 
Generelt har studienævnet en formodning om at resultaterne afspejler en særlig coro-
natid/årgang, hvor særligt det sociale har lidt et knæk pga. manglende fysisk frem-
møde. 
 
Studienævnet drøftede en række tiltag som er oplagte til at indgå handlinger i forbin-
delse med UVM, men ønskede ikke at indstille dem, da handlingerne allerede. Denne 
beslutning blev dog omgjort via drøftelse med studieleder og med opbakning fra stu-
dienævnet). Der er i arbejdet med handleplanen i statusrapporten 21/22 adresseret en 
række tiltag rettet mod det fysiske og psykiske uddannelsesmiljø. I tillæg til de allerede 
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planlagte og igangsatte initiativer, ønsker studienævnet at igangsætte yderligere føl-
gende handlinger:  
 
 

- Fysisk: Der undersøges om særligt to egnede lokaler på 5. sal på Dalgas Ave-
nue kan bruges til læseplads/gruppearbejdsrum, når de ikke bruges til under-
visning. Det undersøges om det er muligt for studerende at booke i timeplan-
ner-systemet eller de på anden vis kan få oplysningen om lokalet er ledigt. 

- Fysisk: Lokalet der danner ramme om kantinen på Dalgas Avenue skal gen-
tænkes, således at de studerende får et socialt mødested med mulighed for 
mindre køkkenfaciliteter efter at kantinen er lukket på Dalgas Avenue. 

- Psykisk: For at imødekomme studerendes usikkerhed omkring deres plads på 
arbejdsmarkedet efter endt uddannelse arrangeres der i samarbejde med stu-
dievejledningen ved Health Studier og Alumneforeningen en karrieredag med 
oplæg fra dimittender og repræsentanter fra aftagere, ligesom vejledningen vil 
tilbyde vejledning i forhold til projektorienterede forløb, studiejobs og er-
hvervsrettede specialer og opgaver, som ligeledes har til hensigt at understøtte 
at flere kommer i beskæftigelse efter endt uddannelse. 

 
Eva Kvistgaard Arent tilbyder at vejledningen i He Studier kan lave fokusgruppeinter-
views vedr. trivsel, hvor det er muligt at klargøre, hvad man har ment med de svar, der 
er givet i UMV, således at det vil være muligt at kvalificere konkrete handlinger til 
handleplanerne. 
 
Studienævnet drøftede herefter på oplæg fra KRT handleplanens punkt 3 fra status-
rapporten 21/22, der omhandler en observeret kønsforskel i den oplevede trivsel. Stu-
dienævnet ønsker at afklare med relevante personer i HE studier om der er belæg for 
at igangsætte initiativer rettet mod forskellige oplevelser blandt mænd og kvinder. Stu-
dienævnet udviser sine tvivl herom samt drøfter evt. utilsigtede konsekvenser ved at 
adresse særlige arrangementer til specifikke køn. VLW drøfter dette i He Studier og 
vender tilbage til KRT.  
 
 
4. Kvalitetspolitik i høring 
 
KRT udfoldede sagsfremstillingen og satte rammen om den nye kvalitetspolitik på AU. 
 
Studienævnet drøftede udkastet til kvalitetspolitikken og vurderede, at der generelt var 
en fin tilfredshed med indholdet og at man som uddannelse sagtens kunne tilslutte sig 
politikken. 
 
De indsatsområder og trends som politikken fremhæver fremgår allerede som fokus-
punkter på uddannelsen, hvorfor politikken ligger fint i tråd med den udvikling man er 
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i gang med og fortsat ønsker at fremme, eks. ved implementering af den nye studieord-
ning, mentorordning, læsegrupper, de erhvervsfremmende aktiviteter, indsats for er-
hvervsspecialer, interaktion med aftagere mv.  
 
Studienævnet bemærker at ordet ”bemestre” kan have nogle utilsigtede associationer, 
hvorfor man foreslår en omformulering, eks. ”håndtere” eller blot ”mestre”. 
 
5. Godkendelse af Summer University kurser fra Medicin  
Studienævnet drøftede kursusbeskrivelserne for nedenstående Summer University 
kurser og godkendte alle tre kurser som valgfag på Kandidatuddannelsen i Idrætsvi-
denskab. 

- Assessment of cardiovascular function: methodology and physiology  
- Epidemiology - Case-based learning 
- How to design and conduct a clinical research study - focusing on cardiac 

imaging 
 
Studienævnet vægtede ud over relevansen af kurserne, også fordelen ved at kurserne 
kan skabe større fleksibilitet, og særligt også for engelsksprogede studerende til gavn 
for internationaliseringen på uddannelsen. 
 
6. Sager fra studerende 

- Frederik Thybo havde følgende punkter med fra medstuderende på for-
skellige årgange 

o De er vælger at skrive BA-opgave på 5. sem. i stedet for 6. sem., 
som studieordningen lægger op til, er nødt til at tage 25 eller 35 
ECTS på 5. semester, da der ingen 5 ECTS valgfag er. Den op-
mærksomhed skal man have når man vælger den løsning. Der er 
dog mulighed for at søge eksterne kurser til 5 ECTS hvis man øn-
sker og få det godkendt. 

 Vejledningen vil fremover informere om dette på 3./4. se-
mester 

o Eksamen på et engelsksproget kursus aflægges på engelsk. I dette 
tilfælde er den faktiske undervisning er afholdt på dansk. Eksa-
men er stadig på engelsk. Studerende bliver opfordret til at adres-
sere diskrepansen i kursusevalueringen.  

o Kantinen er lukket, og den åbner ikke igen. Der arbejdes dog på 
en løsning med et mindre køkkenområde, der også kan bruges til 
sociale arrangementer. 

o Nogle studerende føler ikke, at der er et stort nok udbud af valg-
fag. Det er muligt at søge kurser uden for idrætsvidenskab. Anken 
er, at det er svært at gennemskue, hvad der giver fagligt mening 
og hvilke fag der faktisk udbydes ud fra excel-filen. En mulighed 
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er at studerende måske sammen med vejledningen lavede fagpak-
ker på andre fakulteter/uddannelser, der tematisk og fagligt giver 
mening. 
 

7. Gensidig orientering 
7.1. Statusrapport til orientering 
 Studienævnet havde ikke yderligere kommentarer til statusrapporten. 

 
KRT ønskede en drøftelse af handlingen i statusrapporten omkring Studiein-
tensiteten.  
 
MK fortalte, hvordan hun brugte studieaktivitetsmodellen i undervisningen til 
gavn for både hende og de studerende.  
 
Studienævnet besluttede at studieaktivitetsmodellen skulle udbredes til alle 
underviserne, dog uden at det skulle være et krav, at den skal bruges eller i 
hvilken form den skal bruges. Som pilot vil man bruge den i kurserne Krops-
basis og Idrætspædagogik E21 
 
Som udviklingsperspektiv kunne modellen ligge på Brightspace.  
 
Dorte fra vejledningen vil også blive opfordret til at fortælle om modellen i det 
modul på 1. semester, der omhandler studieteknik. 
 

7.2 Valg til studienævn  
Der kan opstilles kandidater til studienævnet mellem 14.-25. oktober. Studie-
nævnsrepræsentanterne i nævnet informerer om opstillingsmuligheden til den 
obligatoriske undervisning for 1. semester og 3. semester samt annoncerer på 
Facebook-gruppen for 5. semester 
 

7.3 Særlige prøvevilkår for dyslektikere ved skriftlige hjemmeopgaver 
KRT behandler løbende dispensation til særlige prøvevilkår, også for dyslekti-
kere. I den forbindelse er han blevet gjort opmærksom på, at man giver for-
skellige vilkår på tværs af instituttet. Eks. gives der på FVS ingen ekstra tid til 
skriftlige prøver over 3 dages varighed, hvor idræt har praksis for at give eks-
tra tid. 
Studienævnsformanden og næstformand er inviteret til dialogmøde med råd-
givnings og støttecenteret omkring særlige prøvevilkår.  
Studienævnet indstiller, at drøftelsen af en eventuel praksisændring sker efter 
dialogmødet. 

 
7.4.Corona-projekt på IFS 
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Instituttet har besluttet at afholde en temadag som en del af trivselsindsatsen 
efter corona-nedlukning til foråret 2022. Næstformanden for nævnet og en 
VIP opfordres til at deltage i arbejdsgruppen. VLW kontakter MEA og KRT 
finder en VIP til opgaven. 
 

8. Evt. 
 
Studievejledningen er i dialog med alumneforeningen og studieleder om Karrieredag 
med oplæg fra dimittender og repræsentanter fra erhvervslivet. Vejledningen vil ligele-
des bidrage med vejledning om erhvervsspecialer, projektorienterede forløb og opga-
ver og her bruge det nye karriere site for IFS, der er under udvikling, som alternativ til 
AU Job- og projektbank. Initiativet indgår i de særlige handlinger omkring Uddannel-
sesmiljø Vurderingen, se punkt 3. 
  
Mødet sluttede 12.54 
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