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Mødedato: 23. maj 2022, kl. 10-12.00   
Mødested: 3410 - 345, Dalgas Avenue 
Mødeemne: Møde i studienævnet for Idrætsvidenskab 
 
Deltagere:  
VIP: Kristian Raun Thomsen, Malene Kjær, Henrik Sørensen 
Studerende: Marie Elisabeth Andersen, Frederik Thybo, Jonathan Lund Jessen, Laura 
Ladekjær 
HE Studier: Dorte Lindvald Petersen, Vibeke Lundbye Westphall  
 
Afbud: Simon Lønbo 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 

Studienævnet godkendte dagsordenen.  
 
2. Studentersager siden sidst 

Der var ingen kommentarer til sager siden sidst. 
 
3. Beslutning: Indstillingsbetingelser for resterende kurser til foråret 
 
Studienævnet godkendte de behandlede forslag til ændring af indstillingsbetingelser 
som fremgik af bilag 1-6 til punktet med følgende bemærkninger: 
 
Modern sport and exercise psychology 

Studienævnet godkendte forslaget fra kursusansvarlig 
 

• Indstillingsbetingelsen fastholdes og b-prøven udgår 
• Samt at hvis indstillingsbetingelsen ikke opfyldes inden sidste 

undervisningsgang bruges et prøveforsøg. 
• For at blive indstillet til 2. prøveforsøg vil man skulle lave det mundtlige 

oplæg foran underviseren samt to medstuderende. Det er den 
studerendes ansvar at lave aftale med de to studerende der skal være 
med og aftale tidspunkt for afvikling med underviser. 

 
Sport and exercise psychology 

Studienævnet godkendte forslaget fra kursusansvarlig 
• Indstillingsbetingelsen fastholdes og b-prøven udgår 
• Samt at hvis indstillingsbetingelsen ikke opfyldes inden sidste 

undervisningsgang bruges et prøveforsøg. 
• For at blive indstillet til 2. prøveforsøg vil man skulle lave det 

mundtlige oplæg foran underviseren samt to medstuderende. Det 
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er den studerendes ansvar at lave aftale med de to studerende der 
skal være med og aftale tidspunkt for afvikling med underviser. 

 
Kost helbred og præstation 

Studienævnet godkendte forslaget fra kursusansvarlig. 
• B-prøven udgår  
•  Indstillingsbetingelsen er aflevering og godkendelse af rapporter 

undervejs i undervisningsforløbet 
• Såfremt kursets indstillingsbetingelse ikke opnås undervejs i 

undervisningsforløbet bruges et prøveforsøg. 
• Indstillingsbetingelsen inden 2. prøveforsøg er at den studerende 

får afleveret og godkendt de manglende rapporter (evt. baseret på 
fiktivt datasæt udleveret af underviseren) i perioden mellem 
ordinær eksamen og reeksamen. 

• Reeksamen er samme som ordinær eksamen. 
 

 
Fodboldvidenskab 

Studienævnet foreslår, at der beskrives at indstillingsbetingelse til reeksamen 
består af individuelle tilrettelagte kompensationsrapporter/opgaver baseret 
på et fiktivt datasæt, evt. i form af videoopgaver, alt efter hvad der er praktisk 
muligt. 
Med ovenstående indstilling fra studienævnet kan den nye formulering 
godkendes. 
• B-prøven udgår 
• Indstillingsbetingelse til eksamen består af aflevering og godkendelse af 

6 rapporter gennem undervisningsforløbet 
• Hvis rapporterne ikke afleveres inden for undervisningen bruges et 

prøveforsøg. 
• Indstillingsbetingelse til reeksamen består af individuelle tilrettelagte 

kompensationsrapporter/opgaver, der modsvarer de 6 rapporter. 
Fiktive datasæt vil kunne fås ved henvendelse til underviser.  

• Reeksamen er samme som ordinær 
 

Entreprenørskab 
Studienævnet ønsker at ensrette kursusbeskrivelsen med de andre, således at 
ordlyden bliver den samme. Hvis indstillingsbetingelsen i 
undervisningsforløbet ikke er godkendt bruger man et prøveforsøg og inden 
reeksamen skal man lave en tilsvarende opgave. Denne kan afleveres 
individuelt. 
Med ovenstående indstilling fra Studienævnet kan den nye formulering 
godkendes. 
• B-prøven udgår 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Referat 
 

 

Side 3/5 

Indstillingsbetingelse: For at blive indstillet til eksamen skal den 
studerende aflevere en hjemmeopgave i grupper af maksimalt 5 
studerende. Omfang maksimalt 20 normalsider. 

• Hvis den studerende ikke afleverer opgaven inden sidste undervisning 
bruges et prøveforsøg 

• Indstillingsbetingelsen til reeksamen (2. prøveforsøg) er en 
hjemmeopgave af 20 normalsider, og kan afleveres individuelt.  

• Reeksamen er samme som ordinær 
 
Numerisk biomekanik 

Studienævnet godkendte forslaget fra kursusansvarlig 
• B-prøven udgår 
• Indstillingsbetingelse: En forudsætning for at blive indstillet til eksamen er at 

den studerende afleverer to individuelle programmeringsopgaver  
• Hvis den studerende ikke afleverer opgaverne inden for den aftalte 

undervisningstid bruges et prøveforsøg 
• Indstillingsbetingelse til reeksamen består af to opgaver. Data til brug for 

opgaven kan rekvireres ved henvendelse til kursusansvarlig. 
• Reeksamen er samme som ordinær 

VLW ensretter beskrivelserne af de reviderede indstillingsbetingelser og afstemmer 
forslagene med kursusansvarlig på Fodboldvidenskab og Entreprænørskab samt 
opdaterer rettelserne i studieordningen og i kursuskataloget inden d. 1.september, 
hvor de studerende kan begynde at orientere sig i kurserne for foråret 2023 
 
Punkt 4. Udkast til statuspapir 
 
Studienævnet drøftede udkast til statuspapir og de særlige fokuspunkter som 
studieleder har skrevet frem i papiret, særligt den fortsatte og øgede fokus på 
studieintensitet og ledighed.  
Derudover vil man sikre flere karriere initiativer, der planlægges ud fra de til overs 
blivende midler fra den nedlagte Alumneforening samt sikre en bedre kommunikation 
(roll-ups og studievejledningen samt KA intro og valgfags/studieforløbsarrangement) 
af studieforløb og toning samt specialemuligheder, herunder erhvervsspecialer og 60 
ECTS specialer, der har lidt under det store fokus på erhvervsrettede projektforløb. 
Særlig opmærksomhed på at man skal vælge 60 ECTS speciale 1. april og 
valgfagsarrangement først er 1. maj, derfor skal man allerede i november året før 
deltage ved valgfagsarrangementet for at få vidne om 60 ECTS speciale mv. 
 
Studienævnet besluttede at studienævnet skal drøfte emnet vedr. specialer og 
karriereforløb på studienævnsmødet i august eller september 2022.  
 

5. Drøftelse: Litteratursøgning og brug af biblioteket 
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Studienævnet og studieleder er blevet kontaktet af Det Kongelige bibliotek med 
forespørgsel om øget synlighed på biblioteket på Dalgas og tilbud om 
litteratursøgningskurser og brugen af EndNote. 
 
På den baggrund drøftede studienævnet behovet, og ønskede generelt mere synlighed 
om bibliotekets tilbud, også på Dalgas og ville gerne takke ja til et tilbud om 
litteratursøgningskursus. Studienævnet drøftede hvornår sådan et kursus kunne ligge. 
Drøftelsen endte ikke med en beslutning, hvorfor det vil blive færdigdrøftet på mødet i 
august eller september. Studienævnet blev dog enige om at det ikke skulle ligge som en 
del af studiestarten. 
 
 
6.  Drøftelse: Værdigrundlag og pædagogiske principper 
 
Studienævnet drøftede det vedlagte materiale, og kunne imødekomme principperne og 
værdigrundlaget. Studienævnet bemærkede at det var et rummeligt papir, særligt at 
det inkluderende videnbasering som element ved siden af forskningsbaseringen. 
Værdierne og principperne blev vurderet til at ligge i klar forlængelse af 
uddannelsesmiljøet på Idrætsvidenskab. 
Studienævnet noterede sig også vigtigheden af metodefriheden og den faglige forrang, 
men bakkede op om at viden om de kurser der ligger på samme semester og før og 
efter var nødvendigt for at skabe sammenhæng for de studerende. 
 
Studienævne vurderede at det ville være interessant fremadrettet at arbejde med 
følgende: 

• Sikre at den studerende oplever sig som hovedperson i egen læring, og 
fokusere på hvordan man skaber aktiviteter før og efter undervisning, til at 
sikre en højere studieintensitet. 

• Undervisning/læringsforløb 

7. Nyt fra studerende 
Studieleder siger at der er grønt lys til at nedsætte et udvalg der kan forbedre 
forholdene vedr. tekøkken i for-køkkenet til det store køkken i kantineområdet. De 
studerende i nævnet laver et opslag på Facebook ligesom de to studerende, der har 
taget initiativ til at købe kaffe og elkedel kontaktes. Martin Hawkins er tovholder for 
gruppen i forhold til at koordinere. 
 
8. Gensidig orientering 
 

• KRT bekendtgjorde at valgfagscafeen, der blev afholdt d. 2. maj gik godt med 
stor opbakning og at et sådant arrangement vil blive gentaget to gange årligt. 
Ud over valgfag, vil man også kunne høre mere om sine muligheder i 
studieforløbet samt karrieremuligheder, som følge heraf. 

• Frederik: I forbindelse med næstkommende valg til SN, vil det være rettidigt 
at opfordre andre studerende til at stille op til efteråret, evt. som suppleanter, 
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da Frederik og Marie begge udtræder næste sommer/vinter. På den både 
undgår nævnet at mangle studerende til den tid. 

• DLP: Er der i brug for læsegrupper? DLP og Malene drøfter behovet for 
læsegrupper, evt. på 2. semester, da der allerede er grupper på 1. semester, og 
giver en melding tilbage til studienævnet. 

9. Eventuelt 
 
Studienævnet drøftede efter opfodring fra Henrik Sørensen hvordan gruppeopgaver 
rettelig skal bedømmes. Der ønskes ikke opfølgning herpå fra HE-studier. 
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