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Mødedato: 28. januar 2021, kl. 10.30-11.30  
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Studienævnsmøde idrætsvidenskab   
 
Deltagere:  
 
VIP: Kristian Raun Thomsen, Simon Lønbro, Rasmus Bysted Møller 
 
Studerende: Malene Thisgaard Knudsen, Jeppe Skov Madsen, Marie Elisabeth Ander-
sen, Sofie Nielsen 
 
HE Studier: Dorthe Lindvald Pedersen, Julie Nøjsen Fallesen 
 
Afbud: Henrik Sørensen, 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 
Studienævnet tilføjede et nyt punkt (punkt 8) og godkendte herefter dagsorden  
 
2. Beslutning: Studentersager  
Ingen studentersager til behandling 
 
3. Orientering: Studentersager siden sidst 

Studienævnet havde ingen kommentarer til sager siden sidst.  

 
4. Beslutning: Format for forårseksamener (nødstudieordning) 
Studienævnet drøftede forslaget til de omlagte formater for forårseksamener. Studie-
nævnet godkendte forslaget til de omlagte formater, med undtagelse af idrætsskader, 
der omlægges fra en 20 minutters mundligt prøve til en 20 minutters online mundtlig 
prøve.  
 
Vedr. eksamen på valgfaget Idrætsskader 
Studienævnet fandt ikke tilstrækkelige faglige argumenter for at omlægge prøven fra 
en mundtlig til en skriftlig prøve. Underviseren får erfaring med det online format idet 
undervisningsforløbet afholdes online. Studienævnet opfordrede underviseren til at gå  
i dialog med kursusansvarlig og derudover at deltage i CED’s kurser i online undervis-
ning og eksamen.  
 
Den videre proces 
Omlægningsudvalget har besluttet at det omlagte format for forårets eksamener 
(marts og april) som udgangspunkt fastholdes, uanset om der åbnes op. Beslutning om 
en eventuelt omlægning af sommereksamen træffes i marts måned. 
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5. Orientering: Studiestartsevaluering 2020 
Dorthe gav et resumé af studiestartsevalueringen, der var præget af corona.  

• Tutorerne gjorde et stort stykke arbejde og overholdt alle retningslinjer og lyk-
kede smed at lave sociale aktiviteter på trods.  

• Det er en god idé at fortsætte med arrangementer uden alkohol. Men en stor 
del af de studerende angiver, at de savner arrangementer med alkohol, fester 
og hyttetur.  

• De studerende ville gerne have været blandet på tværs, men det kunne ikke 
lade sig gøre grundet corona.  

 
Studienævnet fandt evalueringen af studiestarten meget positiv. En stor tak til tutorer-
nes arbejde.  
 
Dorthe orienterede om, at studerende har mulighed for at benytte overskudsmidler fra 
studiestarten. Tutorerne er ikke forpligtet på at arrangere noget, men de kan videre-
give budskadet om midlerne, hvis der er andre studerende, der har lyst til at tage initi-
ativ til at arrangere nogle sociale aktiviteter i 2021.  
 
Studienævnet spurgte til studiestarten på de øvrige uddannelser på Health. Dorthe 
kunne fortælle, at idrætsstuderende er særlig gode til at lave nogle fysiske sociale ar-
rangementer. Idræt har i 2021 været privilegeret ift. at studiestarten rent faktisk blev 
afholdt. Studiestarten 2021 på medicin og odontologi blev aflyst.  
 
6. Punkter fra studerende  
Ingen punkter fra studerende  
 
7. Gensidig orientering 

Studienævnsformand/Studieleder  
Der har været god dialog og samarbejde omkring de praktiske eksamener i januar. Der 
har været fokus på at kommunikere og forventningsafstemme med de studerende, så-
ledes at de sikkert kan møde frem.   

Dejligt at se, at de kursusansvarlige på de praktiske kurser har fået planlagt den prakti-
ske undervisning F21 på en god og forsvarlig måde.  

HE Studier  
Dorthe orienterede om at U-days og tilvalgsdag afholdes online i februar måned.  

Dorthe udarbejde et udkast til evaluering af studiegrupper på 1. semester. Studienæv-
net vil gerne høre de studerendes tilbagemeldinger. Bl.a. om det har været klart, hvad 
studiegrupperne skulle bruges til? Og om underviserne har brugt grupperne?  
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8. Valgfag i Molekylær muskelbiologi 
Kristian introducerede kort til det ekstra punkt på dagsordenen. Kort fortalt ønsker 
kursusansvarlig at omlægge fra ekstern censur til intern censur.  
 
Studienævnet imødekom ønsket og godkendte dermed at valgfaget omlægges fra eks-
tern til intern censur.  
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