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Mødedato: 23. marts 2021, kl. 12.00-14.00  
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Studienævnsmøde idrætsvidenskab   
 
Deltagere:  
 
VIP: Kristian Raun Thomsen, Bjarke Andreasen  
 
Studerende: Jeppe Skov Madsen, Marie Elisabeth Andersen, Sofie Nielsen 
 
HE Studier: Helle Bønsøe Nielsen, Julie Schmidt Fallesen, Dorthe Lindvald Pedersen, 
 
Afbud: Malene Thisgaard Knudsen, Simon Lønbro, Henrik Sørensen 
 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 
Studienævnet godkendte dagsorden  
 
2. Beslutning: Studentersager  
Studienævnet imødekom ansøgningen om 4. prøveforsøg.  
 
3. Orientering: Studentersager siden sidst 

Ingen bemærkninger til sager siden sidst.  
 
4. Beslutning: Plan B for sommereksamen 2021  
Kristian orienterede om at Universitetsledelsen har meldt ud at alle prøver S21 foregår 
online, med undtagelse af kliniske/praktiske prøver og derudover eventuelt en antal 
skriftlige stedprøver med tilsyn. Således er ”Plan B” den nye plan A.  
 
Studienævnet drøftede forslaget til omlagte prøveformer S21 (jf. bilag 2 og bilag 3) og 
godkendte uden ændringer. Den opdaterede eksamensplan vil være tilgængelig på stu-
dieportalen efter påske. 
 
Studienævnet bakkede desuden op om de prioriterede prøver til fysisk fremmøde (jf. 
bilag 4) og at de studerende skal varsles senest 30 dage før, hvis prøven omlægges til at 
blive afholdt med fysisk fremmøde.  
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5. Drøftelse: Undervisningsevaluering E20  
Kristian indledte kort punktet og studienævnet drøftede undervisningsevalueringerne. 
Generelt bliver både bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen positivt evalueret, 
med mange gode tilbagemeldinger fra de studerende.   
 
Friluftsliv  

- 60% har evalueret kurset (46 ud af 76)  
- I lighed med tidligere evalueringer peger de studerende på at kurset mangler 

struktur og en klar undervisningsplan. Desuden er der brug for bedre kommu-
nikation og at informationer gives i god tid. Der er overordnet tilfredshed med 
de to friluftsture, mens koblingen mellem teori og praksis bør være bedre.  

- Bedre planlægning/kommunikation og at information gives i bedre tid. 
- Kristian orienterede om at kurset fremadrettet skal varetages af en studiead-

junkt (stilling er pt. opslået) frem for en ekstern lektor. Det er forventningen at 
dette vil imødekomme en del af tilbagemeldinger og særligt være med at skabe 
en bedre struktur i kurset. Med en studieadjunk-stilling følger nemlig timer til 
udvikling og bedre muligheder for sparring i undervisergruppen.  

 
Idræt og sundhed  

- Kun ca. 18% har evalueret kurset (14 ud af 79) 
- De studerende efterspørger mere studenterinddragelse og diskussion på hold-

timerne. En hel del af de studerende angiver desuden at arbejdsbelastningen 
er for høj ift. at kurset er 5 ECTS. Kurset erstattes i E21 af det nye kur-
sus Idrætspolitik, sundhedsbegreber og samfund, som er på 10 ECTS.   

- Studienævnet bemærkede at kursusansvarlig har fremsendt en god kommen-
tar, der forholder sig til evalueringen, og at kursusansvarlig har været i dialog 
med holdunderviser vedr. de studerendes tilbagemeldinger.  

 
Frivillighed og idræt  

- Kun 27% har evalueret kurset (6 ud af 22)  
- Kurset styrke er at de studerende får mulighed for at besøge forskellige organi-

sationer mm., hvilket selvfølgelig har været vanskeligere i efteråret grundet 
corona. De studerende der har evalueret peger dog også på at der med fordel 
kan være en tydeligere struktur i kurset, og at arbejdsbelastningen er pas-
sende/tenderende til for lav.  

 
Eksperimentel biomekanik  

- Grundet karakteren af evalueringen er kursusansvarlig blevet bedt om at udar-
bejde en skriftlig kommentar/tilbagemelding til studienævnet. Gennemgangen 
af kursusevaluering udskydes derfor til næste møde. 
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Praktik som gymnasielærer 

- Kun 13% har evalueret kurset (2 ud af 16) og det er derfor svært for studienæv-
net at konkludere noget på baggrund af evalueringen. Kurset har formentligt 
også i efteråret været præget af corona-situationen.  

 
Udover ovenstående kurser, der går i rød på udbyttespørgsmålet, drøftede studienæv-
net også følgende to kurser, der har haft første gennemløb på den nye studieordning.  
 
Boldspil 

- 54% har evalueret kurset (47 ud af 86) 
- Kurset får gode tilbagemeldinger fra de studerende. Det er et komprimeret 

kursus, men der er gode tendenser. Generelt bør der være fokus på mere ens-
artethed i UVØ’erne på tværs af de forskelige boldspils-forløb og i fodbold-de-
len bør der være fokus på en bedre kobling mellem teori og praksis og 

 
Anatomi og biomekanik 

- 58% har evalueret kurset (50 ud fa 85) 
- Mens holdtimer og holdundervisere får rigtig gode tilbagemeldinger, savner 

de studerende en bedre sammenhæng imellem de to fagområder. 
- Kristian følger op med de kursusansvarlige ift. at der skal koordineres bedre, 

således at der sikres en bedre integration af undervisningsforløbene i hhv. 
anatomi og biomekanik.  
 

Selvvalgt projekt 
- Kristian fortsætter med at holde informationsmøde og planlægger også at 

præsentere hvad et BA-projekt er ifm. informationsmøde om valgfag (hhv. 
april og oktober).  

 
Jeppe spurgte til studienævnets rolle ift. kursusevalueringerne og hvem der eventuelt 
skal handle på særligt kritiske evalueringer. Kristian fortalte, at det er et ledelsesmæs-
sigt ansvar at handle på kritiske evalueringer. Mens studienævnet kan bede studiele-
der om at gå videre med faglige tilbagemeldinger ift. kurset indhold og tilrettelæggelse, 
så har institutlederen ansvar for personalemæssige spørgsmål.  
 
6. Punkter fra studerende  
Ingen punkter fra studerende  
 
7. Gensidig orientering 
 
Studienævnsformand/Studieleder  
Kristian orienterede om at der inden længe formentligt bliver mulighed for at åbne op 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Referat 
 

 

Side 4/4 

for fremmøde på læsepladser og studiegrupper samt for udvalgte fag-sociale aktiviteter 
blandt studerende 
 
Kristian orienterede om at uddannelsen har modtaget dimensioneringskrav fra Ud-
dannelses- og forskningsministeriet, hvilket betyder at der ikke kan optages sammen 
mængde studerende på uddannelse som hidtil. Kandidatuddannelsen er de kommende 
5 år dimensioneret til hhv. 62, 62, 62, 53, 42.  

HE Studier 
Omrokering i HE Studier gør at Julie Fallesen ikke længere skal betjene studienævnet 
og derfor er Vibeke Westphall ny studienævnsbetjener på idræt fra maj 2021.  

8. Evt.  
Marie spurgte til adgangsprøven den 12. – 13. juni og om den fortsat afholdes. Kristian 
fortalte, at dette afklares endeligt den 15. april. Studienævnet drøftede kort betydnin-
gen af adgangsprøven og at der sammen med de kursusansvarlige for de praktiske kur-
set bør evalueres på om de studerende optaget i 2020 er på et god nok praktisk niveau 
i svømning, kropsbasis og boldspil.  
 
 


	1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen
	2. Beslutning: Studentersager
	3. Orientering: Studentersager siden sidst
	4. Beslutning: Plan B for sommereksamen 2021
	5. Drøftelse: Undervisningsevaluering E20
	6. Punkter fra studerende
	7. Gensidig orientering
	8. Evt.

