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Mødedato: 22. marts 2022, kl. 12-14.00   
Mødested: 3410 - 345, Dalgas Avenue 
Mødeemne: Møde i studienævnet for Idrætsvidenskab 
 
Deltagere:  
VIP: Kristian Raun Thomsen, Simon Lønbro 
Studerende: Marie Elisabeth Andersen, 
HE Studier: Dorte Lindvald Petersen, Vibeke Lundbye Westphall  
 
Afbud: Malene Kjær, Frederik Thybo, Henrik Sørensen, Jonathan Lund Jessen, Laura 
Ladekjær 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 

Studienævnet godkendte dagsordenen.  
 
2. Studentersager siden sidst 

Der var ingen kommentarer til sager siden sidst. 
 

3. Drøftelse af Vejledende rammer for eksamensplanlægning 
  
Bagrunden for at lave en vejledende eksamensplan, der ligger tilgængelig for de 
studerende inden de tilmelder sig fag er, at de studerende derved kender placering af 
eksamener, og derfor ved hvis to eksamener i eks. to valgfag ligger meget tæt eller 
overlapper. Det skal understreges at det skal fremgå meget tydeligt at det er en 
vejledende plan og den officielle først ligger klar 15. sep./15. feb.  
 
Studienævnet indstillede at godkende planen, og kan gøres tilgængelig i denne form 
efter rådgivning om kommunikationen heraf med He Studier. 
 
Den vejledende plan for sommereksamen 2023 drøftes med SN med henblik på 
godkendelse i efteråret 2022. 
 
4. Indstillingsbetingelser 
 
I forbindelse med ikrafttrædelse af den nye eksamensbekendtgørelse 1.9.2022, hvori 
der er skærpet i bestemmelserne vedr. forudsætningskrav/indstillingsbetingelser, 
drøftede studienævnet indkomne forslag fra kursusansvarlige til ændring i 
indstillingsbetingelser, således at eksamenerne lever op til eksamensbekendtgørelsen. 
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Indstillingsbetingelser skal være bestået inden reeksamen og kan ikke være indeholdt i 
en B- prøveform. B-prøven udgår som følge heraf på alle kurser undtagen de, hvor 
eksamensformen er undervisningsdeltagelse (konkret Kropsbasis). 
 
Studienævnet var ikke beslutningsdygtig, men drøftede og indstillede følgende til 
beslutning på mødet d 20. april 2022: 
 
Kursus: Friliftsliv 
Ændring: B-prøven udgår og 80 % mødepligt udgår. Minimumsprøverne fastholdes. 

• Indstillingsbetingelserne skal være bestået senest sidste 
undervisningsdag. . 

• Såfremt indstillingsbetingelsen til eksamen ikke bestås inden den 
fastsatte frist, bruges et prøveforsøg.  

• For at blive indstillet til 2. prøveforsøg opnås indstillingsbetingelsen 
ved følgende praktiske prøve: 2 timers praktisk prøve i orienteringsløb 
og 2 timers praktisk prøve i kano (instruktør 1 niveau), samt en 
tredages- overnatningstur på egen hånd. I forbindelse med 
overnatningsturen afleveres en portfolio på 3-4 sider, samt 
dokumentation i form af billeder . Studerende udprøves kun i de dele, 
der ikke er gennemført på ordinær vis. Uden censor. Fristen er en uge 
før reeksamen, og det praktiske vedr. tid og sted aftales med 
kursusansvarlig. Reeksamen er samme som ordinær. 

Kursus: Boldspil  
Ændring: B-prøven udgår og 80 % mødepligt udgår 

• For at kunne indstilles til eksamen skal den studerende have godkendt en 
skriftlig spiludviklingsopgave med tilhørende fremlæggelse og en skriftlig 
undervisningsopgave med tilhørende undervisningspraksis inden afslutning af 
undervisningen.  

• Tilføjes: Begge aktiviteter indgår med den mundtlige eksamen og den 
praktiske prøve i den samlede bedømmelse. 

• Såfremt indstillingsbetingelsen til eksamen ikke bestås inden den fastsatte 
frist, bruges et prøveforsøg.  

• For at blive indstillet til 2. prøveforsøg opnås indstillingsbetingelsen ved at få 
godkendt en skriftlig spiludviklingsopgave med tilhørende fremlæggelse og en 
skriftlig undervisningsopgave med tilhørende undervisningspraksis senest en 
uge inden reeksamen.  

Kursus: Kropsbasis 
Ændring: 80 % fremmødekrav udgår, læringsprøverne består. B-prøve som reeksamen 
består 

• Såfremt den studerende ikke består eller vedkommende er fraværende på 
afviklingsdagen for de obligatoriske læringsaktiviteter afleveres der for hver af 
de pågældende obligatoriske læringsaktiviteter en kompensationsopgave, der 
kan indeholde både skriftlige, mundtlige og praktiske elementer. 

• Kompensationsopgaverne kan afleveres på ethvert tidspunkt gennem 
undervisningsforløbet, dog senest sidste undervisningsdag. 

• Såfremt læringsprøverne ikke er bestået bruges et prøveforsøg 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Referat 
 

 

Side 3/6 

• 2. prøveforsøg består af en b-prøve, som består af de konkrete læringsprøver, 
som den pågældende studerende mangler at bestå. 

Kursus: Erhvervsrettet projektforløb i idræt 
Ændring:  

• Forudsætning for at deltage i kurset er at der er indgået en aftale med et 
praktiksted, godkendt af kursusansvarlig, senest ved kursusstart 

• Den studerende skal have godkendt et dokumentationsskema efter endt 
praktikforløb. Godkendes dette ikke, kan den studerende ikke færdiggøre 
kurset. Den studerende skal i så fald holdsættes på ny. 

• Ny indstillingsbetingelse: Den studerende skal derudover deltage aktivt i et 
posterseminar, herunder bestå en posterpræsentation. Deltager den 
studerende ikke i seminaret, indstilledes den studerende til reeksamen. Forud 
for reeksamen deltager den studerende i et nyt posterseminar. Den studerende 
er til dette seminar ansvarlig for at finde to medstuderende fra kurset, der 
sammen med underviser vil agere opponenter og stille spørgsmål til 
posterpræsentationen. 

• Tilføjelse til eksamen: Portfolio skal indleveres sammen med synopsen i 
digital eksamen forud for den mundtlige eksamen. 

Kursus: Dans og performance – kurset vil blive genbehandlet på mødet d 20. april 
Ændring: B-prøven udgår. 

• Læringsmål 4 udprøves i undervisningen ved at den studerende deltager i 
planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af en undervisning for 
holdet.  

• Såfremt den studerende ikke består eller vedkommende er fraværende på 
afviklingsdagen for den planlagte undervisning bruges et prøveforsøg?  

• Som indstillingsbetingelse for 2. prøveforsøg afleveres en 
kompensationsopgave, der kan indeholde både skriftlige, mundtlige og 
praktiske elementer. Dette aftales med kursusansvarlig. 

• Kompensationsopgaven afleveres senest 14 dage efter afviklingen af den 
planlagte undervisning eller x antal dage inden reeksamen. 

• Reeksamen er samme som ordinær. 

Kursus: Fysisk træning og træningsplanlægning 
Ændring: B-prøven udgår 

• Indstillingsbetingelse Den studerende skal foretage en kortere mundtlig 
præsentation af træningsforløbet i løbet af undervisningen. Gør den 
studerende ikke dette inden sidste undervisningsgang, indstilles den 
studerende til reeksamen og skal inden afvikling af denne foretage den 
mundtlige præsentation under samme betingelser som i undervisningen. Den 
studerende er selv ansvarlig for at inddrage de øvrige gruppemedlemmer fra 
træningsforløbet i præsentationen. Alternativt foretager den studerende 
præsentationen alene. 

• Den mundtlige præsentation placeres inden reeksamen og eksakt tidspunkt 
aftales med kursuansvarlig. 

• Reeksamen er samme som ordinær 

Kursus: Atletik og bevægelsesoptimering 
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Ændring: B-prøven udgår. Fremmødekravet fjernes. Reeksamen samme som ordinær 
 
Kursus: Svømning 
Ændring: B-prøven udgår. Fremmødekravet fjernes, praktiske minimumsprøver 
fastholdes. Reeksamen samme som ordinær 

• Såfremt den studerende ikke har bestået minimumsprøverne inden sidste 
undervisningstime/løbet af undervisningen vil der blive brugt et 
eksamensforsøg. 

• For at blive indstillet til reeksamen vil minimumsprøverne kunne aflægges to 
uger inden reeksamen. Afvikling af prøverne aftales med kursusunderviser. e 

 
Kursusansvarlig for Videregående arbejds- og træningsfysiologi kontaktes med 
henblik på indhentning af forslag inden næste møde i april. 
 
Ændringerne tilføjes kursusbeskrivelserne for efterårskurserne inden d 1. maj 2022. 
 
Forslagene, der vedrører forårskurserne, hvor der ikke er indkommet forslag til 
alternative indstillingsbetingelser, vil blive drøftet og besluttet på studienævnsmødet i 
maj eller juni. 
 
5. Kursusevalueringer E21 
 
KRT indledte med at sætte rammen for drøftelsen af kursusevalueringerne for 
efteråret 2021. Drøftelsen fokuserede på de kurser, der havde fået en rød indikator i 
overblikket eller hvor udviklingen eller kommentarerne viste særligt behov for 
opmærksomhed. 
 
Følgende kurser vil på baggrund af drøftelsen kræve opfølgning på næste møde i 
studienævnet d 20. april 2022, da studienævnet ikke er beslutningsdygtig: 
 

• Videnskabsteori: Studieleder tager en snak med kursusansvarlig og drøfter 
udviklingen og behovet for at imødekomme de i evalueringen fremsatte 
opmærksomhedspunkter. 
 

• Anatomi og biomekanik: Studienævnet vil indhente en tilbagemelding fra 
kursusansvarlige, herunder eventuelle forslag til opfølgende handlinger.  
 
Disse drøftes på næstkommende møde i studienævnet.  
 
For de kurser, der havde en råd indikator, men hvor kursuansvarliges 
kommentarer fremstod fornuftige og reflekterede, gives der arbejdsro til at 
forberede på de parametre, der er anskueliggjort i evalueringerne. Det gælder 
Frivillighed og idræt, Idrætspolitik, sundhedsbegreber og samfund samt 
Træning og sundhed. 
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Studienævnet drøftede derudover tidspunktet for kursusevalueringerne. Der kan være 
fordele ved at vente og foretage evalueringen efter endt undervisning, men ved denne 
model, hvor evalueringen efter hensigten foregår den næstsidste undervisningsgang, 
gives der mulighed for mundtlig feedback på kommentarer til den sidste 
undervisningsgang. Drøftelsen gav ikke anledning til at ændre praksis. 
 
Generelt bør der kunne sikres en højere svarprocent på evalueringen. Studienævnet og 
underviserne vil kunne lægge særlig vægt på hvad evalueringen bliver brugt til som 
motivation for at sikre at de studerende svarer på evalueringen. Dette er et 
tilbagevendende problem. 
 
6. Årsrapport for censorformandskabet 
Studienævnet tog beretningen til orientering. 
 
7. Nyt fra studerende 
 
Næstformanden drøftede proces og tid for uddeling af prisen som årets underviser. 
 
Gensidig orientering 
 
Studieleder/Studienævnsformand orienterede om en række udvalg på tværs af 
fakultetet, hvor der arbejdes på forskellige udviklingsmål. 
 
KRT er i spidsen for en arbejdsgruppe for pædagogiske principper på tværs af 
uddannelserne på Health. Arbejdet skal laves i løbet af forrået 2022 og præsenteres for 
HUF og godkendes i UU efter sommerferien 2022. 
 
Derudover er der nedsat et udvalg, der skal sikre at studerende opnår digitale 
kompetencer, herunder viden om og praktisk erfaring med kodning. Her kobler man 
sig formentligt på allerede eksisterende tiltag på AU. 
 
Henrik Sørensens orientering om afviklingen af karriere arrangementet Fremtidens 
Arbejdsmarked udskydes til næste møde. 
 
8. Eventuelt 
 
Studievejledningen ønskede input til om der igen i år skal nedsættes læsegrupper. 
Oplevelsen er at de ikke bliver brugt. DLP udarbejder mini-kortlægning af de 
studerendes behov/brug af læsegrupperne og vender tilbage næste møde. 
 
KRT orienterede om at der bliver afholdt Valgfagsdag d. 3. maj kl 15.30-17 på Dalgas. 
Avenue. Kursusansvarlige/undervisere på efterårets valgfag vil være tilstede ved hvert 
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sit cafébord, ligesom studieleder vil præsentere studiekassogrammet og 
studievejlederne vil være tilstede til at svare på vejledningsrelaterede spørgsmål. Der 
vil også være mulighed for at få hjælp til at tilmelde sig/prioritere valgfag på 
mitstudie.au.dk. 
Studievejledningen vil hjælpe med at promovere arrangementet. 
 
Mødet sluttede 13.40 
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